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Yalnız Bentltrln tamirı ve şehrin !U lhHyacı 
içın stneae .xJ<J 000 /ıra l•"mı 

1ıtanbul belediye mccliıinde hara·~ tır. Bu borular metro heıabile, küçuk 
retli münaksıa ve tikiiyetleri mucip kuturlulan (2,5) liraya ve büyukle· 
olan ıu işleri günü meselesi haline ri (7) liraya mal olmaktadır. Bu ıu· 

1 geldi. Bilhassa vak uların vaziyeti retle aon bir buçuk senede (30) kilo· 
1 haldunda dcc!. kodular tevali etm kte- metmluk •u yolu tamir dilmiıtir. 
dir. Yangm yerlerindeki çe§meler muı 

1 
Evkaf idaresi za nıncla, belki de tcsna olm.;ok üzre diğerlennin ek•e-

Tcrkoı tirkctinin tesirile, yıiz ustu risinın su yollan yapılmıttır. 
bırakılmış ve Emanet tarnfmdan ha. E. vkaftan ıular varidatının yarısı• 
rap bir tekilde ve nridataız olarak nı alarak tesisata wırfetmekle ıikıı· 
tesellüm edilmiş olan vakıf bentle çeı yellerin önüne a;eçilmiı olur. 
meler, ı- ir tabıisatının azlığı yüzün TERKOSLA YAPILAN 
den ancak kısmen tamir edilebilmiı· JTJ LAF 
tır. E · T k . k il 

B · ı 4 d (280 000) lir manetın er oı ıır et e yap· u ış ere aene e , a • .. • iliı.f k d" • · 
f dil · 1 b" k ·· ı tıgı ıt en ı yaptıracagı su tesısa· r e rmş ve ya nız ır ıınn mus· t "ttir 

tacel itlere ehemmiyet verilmiştir. ınaŞ!"ket ·(Jo •o) ı· ·· da 
"d · '--'] d" ır o--. ıraya vucu ge Evkaf ı are11, su vaıur arının •· · d"·. · E (28) ı· • 1 ·1 k k 1 b" t·' br ıgı te .. satı manete ıraya ger erı e arıt• o mauna ınaen ..,. - k b 1 · · B h . . · yapmaaı a u etmi1tır. u ususta 

rık edılıaeden Emanete ıu varıdatının t b k k 1 t "f . h ika ·ı 
d · !_._... .. kt clir mu a ı a ınan arı erun a aı 
evrıne wı&an a:onneme e • · ·1· N fi -•-~ı ı· · h ı 

E · b h t ki . t, .·ı tesısata te§mı ı a a Vt:IU!l e ının a 
ınanet ıae u usus a -.e ••• ;,ıa• 1 d b'l .. bi . b" 

bi d .. 1 .• b"~ d"". . d;k e e ı ecegı r ı~ r. 
tın r ur u ıu.~ı'? ı~ıru nazarı - • E b ·ti • fı d b" ·· 

al---'- • dil''- h" d -·ı • ananet u ı a aa ece ır mut-kate ..,...,. ıım "" ıç egı se KU· • • ş· k · 
bu "d tt · tif d t ek terı ııfable yapmııtır. ır et, teaısa-

men varı a an 11 a e e m ah al" f '--'od ·· im k · ti" d-J!_ tın, v ı evaaaa e muıteına o a 
nıye n ocurr. - • "fa d k 

PARA İHTİYACA KA!''İ tlre, tamıratını meccanen ı e ece • 

DEGİL ~ r. Su saatlerİ.llİn ve taınirabnın ucua 
Emanet erkanından bir zat tunia· olarak temini için Terkoı tirketile 

rı söylemiıtir: müzakere cereyan etmektedir. Yüzde 
- Vakıf bentlere sarfedilen para elli kadar tenzilat temini muhtemel· 

ihtiyaca kafi deiildir. Bu itin i~inden dir. Eıki büyük saatler yerine kona· 
çıkabilmek için vakıf sular varıdatmı cak saatler, küçük, ucuz ve ayarı ••· 
ıür'atle almaktan baıka çare yoktur. bih olaeakbr. 
Vakıf ıular iılah edilirse tehre Ter- Halk bunu mutlaka ıirketten al-
kos kadar su vermek mümkün olaca· mak mecburiyetinde delildir.» 
ğı ant.ııılmıttır. . . HALKA AlT ÇEŞMELER 

Sı.ı l§in~ yürütebil!"ek açın ıenede Halka ait bazı vakıf çeıme sula· 
(Sl(ı,OOO)liralık ~111ata l~!" v~· nnı keserek hamamlara Ücret muka
ıt,,.. Emanet Taktım au bendinı lalllll" bilinde isale eden au yolcuları hak· 
<ttırdiği gibi kırk çeım~ '~>'u.nu ve- kında takıbat icra edilecektir. 
ren Bela;rat orm":n!ndakı buyuk "';n· ~EHREM!NJN iZAHAT/ 
din yıkılmaması açın (30,000) lıra ~ . . . . 
ıarfile tamirat yaptırmaktadır .. ,. . .. Şehremı~ı l't'luhi~t~n B. çar~m~ 

Emanetin su işlerinde bir ıuı 11h·, gunu bele~ye meclmnde. su ıtlen 
1 ktur hakkında ızahat verecektir. 

ma yo . b" L--1 k 
Su idaresine verilen tah.aiaatın mÜ· Bu hususta ır rapor nazı~ anma • • 

h" b" kısmı ıehir dahilindeki ıu tadır. Vakıf ıulardan tebre 11ale edi· 
y~';;arı

1

:ın künklerini dökme (Pik) le~ilen kısm! günd~ (13,000) metro 
boru ile değiıtirmek için aarfedilmit· nukabından ıbarettir. 

Nakliyat Istanbul'a şirnendiferle yapılmalı 
Enıanet, celepler, kasaplar ve şimendifer 

idaresi ne dlgor.? 

-
l!.11 kışın da nihayet 60- 76 

k11ruşa yemek kabildir •• 
diyorlar 

zam nakil vasıtaları olmadıiı için ço• 
( Mabadi dördüncü sahifede) 
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Fransa da Cinde 

- -

HARİÇfEN ALDIGIMIZ HABERLER -

HAFTlLll ICMlL Politika 

Briand'ın istifasile seneler- ris gazetelerinde Briand'a hita , , · k "k R } }d 
en beri Avrupa s iyasetini ted- ben yazdığı açık bir mektup bu azı yet · arışı llS ar tutu ll 

vi r eden üç müh im simanın so- şüphenin derecesini gösterir. - ..__ 
nuncusu da sahneden çekilmiş ~ottu" 1.ngi.liz dostluğundan Siyasi malıafil nedense Karışıklık çıkarılacağı 
oluyor. ş~phesı.nı . gızle~emek~~ ve bu ek ümitsiz görünüyor ileri sürülüyor 

Chamberlain Strezmann, şuphenın ızalesıne İngılız-Fran- P 
Briand _bu üç ahbap çavuş dip- sız re.kabe~inin ?ek~.ya~ı olan.A- PARİS, 23. A. A. - Siyasi TOKYO, 23. A . A .- Harbin 
lomasi tarihinde nadir tesadüf k.d7nızde~ı İngılız ussu bahnle- mahafil, vaziyeti son derece ka- den bildiriliyor: Çin zabıta!;ı 
edilen bir tesanüt ile beraberce rının İngiJtere tarafın~~n. yıkıl- rışık görmektedir. Yarın Reims Sovyet konsoloshanesinde 4 
çalışmışlar, umumi harbin'. d:ı- masının yardnn edec~gını yaz- te açılacak olan radikal kongre- saat taharriyatta bulunmuş ve 
ha doğrusu sulh muahedesını~ maktadır. Esbak. ?ahnyeh n~zır- si, ilk karar değiştirilmediği ta- bina dahilinde bulunan üç Ru
bıraktığı karı~ık mirası tasfı- l":rmd.an. Dumenhıl de tahdt~d?a- kdirde Pazar kadar devam ede- su tevkif etmiştir. Çinliler ta-

. 1 1 d Lokar- hırlenn ılga ve atta ta ı ıne - · d b k ki k b' k t . . . • ye etmıye ça ışmış ar ı. .. . . k ' lA cegın en u arışı ı ır a rafından neşredılen bır teblıgde 
n o, Daves ve Young planlaıı '?um~:ıaat ıç~n ~eş ı at yapaca- daha artmaktadır. Bir çok ma- komünistlerin Harbinde karışı
Kellogg misakı bunların müş- gı'i;· ~an e~ıştır L d k f hafilde meclisin M. Briand in klıklar çıkarmak niyetinde oldu 
t erek eseridir. ıg~r tar . 1t~ı:11 °~ ~a hon e: Lahey de takip ettiği siyaseti klarına ve Rus konsoloshane-

Bu itilafları kuvveden file i- kransın advehn le ı ec.e er angı muaheze eylediği. Marin gru- sini üssülhareke ittihaz etmek 
1 d b.1 k · · bu ür hükıi arann er a merıyete geçme- h k · b sa e e ı me ıçın A . " . : . b C d 

1 
k punun are et tarzının una şa- istediklerine dair Çin zabıtası-

met adamı bazan .salah~yetl~nnı sı, unun eı:ıe~re e. t~p anma - hit olduğunu beyan etmekte, na verilen malıimat üzerine bu 
bile tecavüz etmışlerdır. Cıhan ta olan tahdıdı teslihat k~nfe- diğer bir kısım ise aleyhte rey taharriyata lÜEUın görüldüğü 
s iyaseti her ne şeklalırsa al- r~sm:ı ~sbaı;:ı:ıd~ a~det~~ vermiş olan radikaller ile sosy- kaydedilmiştir Taharriyat bit
sın üç hariciye nazırın müşte- sı vl~h erhrıkka rdı, a~haı .tba. kı ı alistlerin M. Brinad ın harici si tikten sonra lB Rus daha tevkif 
. k · 1 · h f d tes ı at a ın a nı aı ır a- . b 1 d kl . . . ı e mesaı sene en arp er asın 'itliği h . yasetıne taraftar u un u arı- edılmıştır Sovyet konsolosu-
d aki cihan siyasetinde belli baş r~ ve~. z~an eyetı ~ıh:ıuk- nı kaydeylemektedir. nun müfa;ekatından sonra bina 
1 b. <l · 1 k h t rlanacak mıyesının menyete geçmesı a . . b ı ı r evır o ara a ı - k d d F da b' Herhalde vazıyettekı gara et na- kapatılmış ve Almanya konso-
tı r ın a a ransa ır cereyan zarı dikkati celbetmekte ve daha bir 1 h' · 1 ·1 

· vardır Velhasıl irtima günü .. 1 K k d .. 1 d. - · b. osunun ımayesı a tına ven -Sahneden ilk çekilen, Cham- · " gun eve ar ason a soy e ıgı ır . . 
r[am olmuştur. Geçen ilk ba- yaklaşt ıkça Londra konferan- nutukta M. Blum un hükumete ta- mıştır. O 

' h sının etrafında yeni yeni müş- raftar ekseriyette b .. ir deg.' iş.ik. lik vu. - TRA
1
MVAYLARA TE~AVdZ el r a, fırk:ısının intı abatta kilAt b 

1
. k d' kuunu muhtemel gormedıg·ını tasrih PEK N, 23. A. A. - Bın ka ar 

1 ·1 ı· ·1· h · a e ırme te ır b ı · ·· ma~lup o ması e ngı ız an- * * · * etmiş olduğu hatırlatılmaktadır. Bir ara acısı ~ramvaY. ame esme ve mus-
}' nazırı sürüden ayrılmıştır. çok gazeteler, M. Briand ın deruhte tabdemlerıne dun vuku. b:.ılan taar-
.eçen av da Strezemann ölmüş Fransız kabinesinin sukutu etmiş olduğu vazifenin muvakkat ma rı_ızl~rında.n dolayı tevkıf ve hapse-
ür. Bu suretle Briand, müsel- tehiri mıicip olmazsa iki gün hiyetini hatırlatarak meclis üzerinde dılmışlerdır. 

1 k sonra Saar'ın da tahliyesi irin kendi lehinde bir tesir yapmağa ça- iHTiLAFIN HALLI iÇiN 
:; i tila fın son rüknü o ara " lı•madıg- ına dikkati celbetmektedlr. . . PEKİN, 23. A .. A. - Mukt.en.de.n 

·· k d ' k 'd Fransa ve İngiltere arasmd:ı ' b ld ı geçen gune a ar ı tı ar mev- .. Reisicümhfır M. Doumergue, mü- ıtımada şayan bır menbadan ı ın -
kiinıle kalmıştır. muzakerat başlıyacaktır. . şaverelerine başlamış. ayan ve meb' diğin". göre: Mançuri valileri. a~asınd.a 

:: riand'ın istifası esbabını a- .. Saar, Versay. muahed7sıne usan meclislerile ayan milliye encüme a~edıl~n hır ~onfer.ans.ta Kı.nın. valı
rastırırken üç hükumet rica- gore, 1935 senesıne kadar ışgal ni, meb'usan maliye encümeni ve me sı şarkı Çı':' şımendıfe~ı h~~ısesı ha~ 

• altında kalacak ve mezkur ta clisi reisi Eliza sarayından ayrılırken kında Berlın ve Nankin hukfimetlen 
Ji - .ı~ındaki bu teşriki mesai vi d d ·· k 1 'ht · ·· t ..ı l buhranın uzun süreceg-ini kolaylıkla arasın a cereyan e en muza ere er-
h d t t k lA nndır Bun n e reyı ama muracaa e_ı e- · d b' ff k. ld d'I d .• . a.ır a u ma az · - . Ö .. .. .. . . halledilemiyeceğini çünkü vaziyetin e ır muva a ıyet e e e ı eme ıgı 
tar mukadderatlarını o ka<iar cektı. yle gorunuyor kı r 7 1 fevkalade karanlık ve muğlak olduğu ni söylemiş ve Rusyanın Mançuriye 
yekJigerine bağlamışlardı ki bi- anıdan vazgeçiliyor. Çünkü bu- nu söylemiştir. karşı ciddi tetbirler alması muh.temel 
rin-n sul:utunun diğerini zaif- nun Almanya lehine netice vt.r- HARiCi SiYASET DEGlŞMEZ olduğundan Mukten hükümetinı, Na
la~tırmamasına imkan yoktu . memesine imkan yoktur. Sosyalist grupu bir içtima yapmış- nkin h~ku."!etinin fikrini almada~ a-

B
. u' utUll ~sıl lıak'ı k'ı sebe Saar meselesinde yalnız kö- ~ır: M. Paul Boncour_t un bük~mete Mradakkı ıhthıl~fkı . hatlllc çdal~şmdaknuzdr0e ~ · · ~ - ·· 1 1 · .. .. A , ıstırake taraftar oldugu ve teklı f vı:· o' ova u ume ı e ogru a -

bini burada aramak lazm1dır. mu~ ?1es~. e C::1 .1:1-u.~kulat c; ı.a- ku ıında bir nazaret kabulüne hazne ğruya müzakereye girişmeğe davet 
Ch.ımberlain'in s.ıkııtu ve Ame- •abılır. Çunku komur madenle- bulunduğu söyleniyor. M. Boncour ve teşvik etmiştir. 
le fırkasının iktidar mevkiine r i kati olarak Fransa'ya veril- bu buhranın harici siyaset dolayısil~ -- ---• 
gec ldilc İngiliz harici s iyase- miştir. Binaenaleyh Almanya' 'uhur etmi~ ?!":'asın a. ra ğ ":'en 1;· Bri Amerihad;ı 
t i Chamberlain'in takip ettiğin- nın şimdi bu madenleri geri sa- and ın hancı sı.yasetın~ bır .ha .el ve K 1 !J'f\ 

t 1 
. d' D _ zarar getırmemış oldugunu ılave tt· 1 iÇ Ve S8p8ııı 

den bü5bütfü_, istikamt:t ın a ması ıca e ıyor. ı;;er mistir. 
ta kıp etmeğe başladı. Her nok- taraftan bu madenler Lorraln," REISICOMHOR NEZDiNDE l\/i!. HooverTriS~lh lehin· 
tad.:ı İ ngiltere ilt: teşriki mesai in sanayii için lazımdır. Bu şe- PARIS, 23. A. A. - M. Doumer· deki nutku 
esasına istinat eden Briand si- rait altında Fransa kömür o- gue siyasi müşaverelerine saat 19 ta 

· b 1 k ld caklarını satmakla beraber kÖ·· nihayet vermiştir. Yarın sabah tek- LOUİSVİLLE, 24. A. A. -
yaretı u suret e açıkta a 1• . . ah 

1
.. .. t k 'L rar müşaverelere başlıyacaktır. Bu akşam burada bir nutıık söy-

Birand'ın da vazıyeti tabiatile mur m su unun e rar or- RADiKAL SOSYALiSTLER · M H 
' fi d raine'e satılmasını temin irin PARlS 23 A A M Dal d' lıyen . oover, başlıca gaye-

zaı a ı. " . . . . - . a ıer 1 . d b' . . . k r . 
Son gelen telgraf haberlerine bir kombinezon arıyor. Med!:e Elize den çıkarken gazetecilere vıki erm en ınnın ıs a ame .~yesı

.. · t'f • b b' ·k· · epeyce karısık olmakla beraber olan beyanatında reisi bulunduğu fa ne yarayacak kanallar vucude gore, ıs ı anın anı se e ı ı mcı . . .•. .. · k · · h' .. il 
derecede bir mesele vüztinden- ·imdilik seyasiden ziyade iktı- kaknınk sobı. cenkaah ~ırlıgı ?z~sındadn muk gdetıı:m~f dıgan ne kır veldg~ er-., , ,r b' . d' re e p ır e erıyete ıştinat e ece en ıstı a e etme 0 u=nu 
dir. Meclis acılır açılmaz hüku- sa 1 ır manzara ırae e ıyor. lıerhangi bir hükümete daima taraf- • · · B " 

d h
.l: h · • b * * * _ oeyan etmıştır. u·program, se-

metten a ı ı ve ancı ıt ta- tar oldugunu, fakat bir temerküz hii • 20 .1 f 1 f ·h 
kım mer;elelcr hakında istizah ta Romanya' da Manin hükfune · klımetine iştiraki kabul edemiyecc- n.evı 1!1'1 _ron az a masr.a 1 

-

b 1 1 k 
·1m· ti mühimce bir buhran gerirdi. ~ini M. Doumergue e hatırlatmış ol· tıyarınr ıstılzam ede.cektır. M. 

u unu masına arar ven ış. " d - .. 1 . . H b b h 
Bu istizahları Briand esas iti- Kral öleli, hükümdarlık maka- ugunu soy emıştır. ?~vc:r, u paranın ır ar~ ge-

' .. ,_ .. d .. k . lNGILlZLERIN FiKRi mısı fıyatının yarısı oldu"unU 
barile kabul etmiş; fakat yapıla • nının uç ı<tşı en mure kep bır LONDRA 23 A A -Times ga- ·· 1 · d · t l'h "'t 

· l' l' d ld • l' · · · · 5oy emış ve enız es ı a mm cak tarih etrafında çıkan miı- ·nec ıs e ın e O ugu ma um- zetesi, Briand kabinesinin sukutunun . . , . . 
nakaşa yüzünden başvekil iti- dur. Azadan M. Buzduğan ge- yalnız Fransa için değil, fakat bütün tahdı~ı konıer,.a?sı netıcesı".d.c 
mat meselesini ileri sürmüş. çenlcrde ölmüştü. Hükumet bıJ- A".rup.a için, büyii~ bir ehemmiyeti Amenka ~.ahn ınşa_?t masarıfı
Ara· a mliracaatta hükumetin nun yerine birisini intihap et- haı~ bır vak~ oldugunu yazmaktad;r. nde tasarruf yapmaga muvaffak y . · d .. ·· · k K r M . Daıly Chronıcle ga zc tcsı M. Snovae- olacakolursa kılıçların sapan de 

1921 

Gazi Hz. nin ziyaretleri Di'' anı ali 
Reisicümhur-ii;~ Hakimiyeti Teşri;i;acid~ ıvıah· 

1.ç mut Muhtar paşa 
Milliye matbaasını teşrı, ve h kk d k 1-ar • • a ına a 
makineleri tetkık ettıler. verilecek 
ANKARA, 24. (TeJcio~la) ~~islcümhür Hazretleri ev- ESKİŞEKİR, 24. (Mıllii''! 

D. nı a 
velki gün İş Bankaı:ını gezdikleri zaman İş ı3ankasında Salat- Bu sabah saat 9 da ıva ıtl 
tin Refik bey fahri. kasında yapılmış olan eşyayı takdir ve ora- ~ah~ut Muhtar paş.a <'.av~sıı ır 
da hazır builınan SaFıhattin Rerik beye iltifat etmişlerd;. ı:1Y~tıne devam etmıştır. 53~:# .. .. . rıncı celsede Muhtar pa, ııt 
Gazi Hazretleri bu gİ!n öğleden ~onra Al~ ~opru .yolundakı S~- vekilleri tarafından müdaf~azr 
Iahettin Refik bey fabrikasına gıderek butun tesısatı, atel)'eyı, yapılmıştır. Vekil Yusıı . ., 
depo ve büroları tetkik ve Ankarada vücude getirilen bu ciddea ya B. asabi görünüyordu. ~ıl<li 
kıymetli t' ' r rlen memnun kalarak beyanı takdirat buyurmuş- set makamından bir kaç kere· 
larclır. kuta davet edildi. d · ır 

tk· · 1 d d Müd eı · 
Gazi Hazretleri müteakiben akşam yedide Hakimiyet mil- 1!1~1 c.e se e . e. deıt1' 

. .. . . mumı ıddıa namesını srr ~· 
liye'yi teşrif ve baş muharrirlik odasında hır muddet ıstıralıat- Mahmut Muhtar paşa "b.•r. s 
tan sonra en asri makina ve techiyatla mücehhez matbaayı ge· ye nazırlığı zamanmda verı1~ 
zerek mütehassıslerindan izahat almışlar ve gördükleri int;- olan paranın alınarak Sef t!lo 
zamdan dolayı beyanı takdirat eylemişlerdir. Gazi Hazretleri faine iade edilmesini t:ıle~ ~ı' 
matbaada bir saat kadar kalmışlardır. Divanı ali kararını 3 t~şrı~ıif 

ni pazar günü tefhim ecJece 
ANKARA, 24. A .A. - Reisicümhur hazretleri bu gün öfrle- M h k Al·k d'l ktır· u a eme ta ı e ı ece 

den sonra Akköprü yolundaki Salahettin Refik bey fabrikasına ADLİYE VEKİLİ 
giderek bütün tesisatı, Atelyeleri, Depo ve büroları tetkik bu- ESKİŞEHİRDE . ,ıl 
yurmuşlar ve Ankarada vücuda getirilen bu cidden kıymetli ESKİŞEHİR, ?4. (MiJltV18-
eserden memnun kalarak beyanı takdirat buyurmuşlardır bu fa- Adliye vekili Mahmut r,savı 
brika son zamanlarda Ziraat ve İş bankalarının tekmil tesisa- bu sabah buraya gelmiş ı•e ı.ı 

· d ı A' H ve Fırka mutemedi ve a.ı• ı9 
tını yapmıştır. Gazi Hazretleri bılahara Ana o u 1ansı ve a- b' 1 T . hkeı11 . . ·r b 1 d me us ar, emyız ma . ıi• 
kimiyeti Milliye gazetesi idarehanesını teşrı uyurmuş ar ır. reis ve erkanı tarafından t~ı 

Kanuni bir teklif 
- - -·- -------

bal edilmiştir. Vekil B. b~ 
tetkikatta bulunduktan rJt 
akşama Ankaraya hareket 
cektir. 

Sanat ve ticaretten ınen salahiyetlerinin tahdidi MEMLEKET ALBO~~ 
içı'n l\l. ~lecli . .;ine teklifte bulunulacak BURSA, 22· - Matbc:at fi' müdürlüğü, buradaki foto~rt ~· 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Bu lif sahipleri en mütekamil kanunlar- dan birine 100 çeşit resim sıf" e~ 
sene Meclis encümenlerinde tetkik la mücehhez Adliyemizin şerefli var- miştir. Bu resimler ikmal edil~r il" 
ve müzakere edilecek teklifi kanuni- hği yanında bu halin adeta dalım bi~ tbuat müdürlüğüne gönde~11~,#' 
!er meyanında Ferit B. (Kayseri) İr- kapitillasyon demek olduğunu ılerı Matbuat idaresi bu resimleri ııı 
fan Ferit B. (Mardin) in muhtelif sürmekte v' bu halin efrat arasında ket albümüne ithal edecektir; iC ı 
makam ve ya hey'etlerin cezayı nak- yer yer haksızlıklar doğurı:ııakt~ ve Bundan başka evkaf idaresı0ıiıI' 
ti tarh ve icrayı san'at ve ticaretten aynı zamanda kanunu hakım kılma- ptırmakta olduğu hususi ;ılb ·rıt' 
men etmek sclahiyetlerinin refi: hak- ğa masruf intizamı mesaiyi ve en mü bitmek üzeredir. Bursadak! r11 1~ 
kında bir teklifi kanunileri vardır. him hukukl esasatı ihlal el'.lemekte abide)erin ve kıymet biçilıniy<~ ~ tıl 
Hakkı kazanın usul ve kanun daire· o1duğunu ilftve etmekte, yenı sulh lerin resimlerinden mürekkep 0 ~~ 
sinde müstekil mahkemelertarafından hakimlikleri ihdasile bu selfilıiyetin albümden bir nüsha evkaf ~ufıl: 
istimalinin ahkamı esasiye icabı oldu onlara verilmesini teklif etmektedir- Salaheddin B. tarafından Mii~'' ~ 
ğunu esbabı mucibede söyleyen tek- !er. zi paşa hazretlerine Bursayı ~ / 

yarctlerinin bir hatırası o1J.f" 
AFGANDA SAÖLAM HÜKÜMET KURULDU dim edilecektir. O~ 

· r iKi MAHPUS HAKKI~ fi ~ 
MOSKOVA, 24. A. A. - Beçe saka ve sabı~ Me~arı Şen. ANKARA, 23 (Telefonla)~ 

valisi Seyit Hüseyin Nadir hana dehalet etmışlerdir. Afgan ti! ma~desinden dola>'.' lap~il"~ 
hükfuneti yeniden teessüs etmiştir. Amanullah hanın tebrikiııe hanesınde mevkuf Azız oğlu ;:;;t 

. . . . ve soygunculuk maddeaind•ll ~il' 
verdiği cevapta Nadir han Amanullah devnnın Afgan tanhıne Ömer oğlu Hasanın hastalıkl• ;il" 
altın yazı ile yazılacağını ve kendisi tarafından çizilen yolda naen cezalarının affı heyeti "' 

takarrür etmiştir. • JI 
yürüyeceğini bildirıniştır. DAMIZLIK KOYUN'J.':, P' Ilı 

• ' o ' w ANKARA, 23. (Telefonla) ıııi 
Fraı1sada kabine bulıranı uzayacak aydan beri Macaristanda d~~~ 

--
Reisicümhur istişarelerine devam ediyor 

fakat neticeyi kimse kestiremiyor 
277 reye karşı 288 reyle, yanı meyı uşunur en, ra ıçe an ne gösterilen mü•aadek.irlıklarınFran · · h ··1 tt. -- · ·· 

b
. 1 k 11. k ld • ti '"' . ·1 . .. d .. F 1 mırıne ta avvu e ıgının go- .. mh' 1 . .. .. il h' k' .,... on ı r reye a a ı~~tte. a rıp nam~e ıgı~ı ı e.n sur. u .. a .at sız milleti tarafır•tkn ho gö;ü~rr:cmiş .... 

1 
ğ ' : bunun ok h b;r PARİS, 24. A. A.-:--- ~e.isıcıi ur mış ve muşarun ey ın ta ıp ettı.,ı 

anlaşılmış. Bunun uzenne Bn- Manın hukumetı, Kralıçenın mu olmasının bu muvaffakıyetsızlıkte ne 'u ece ın. ve ·1 d ç .. . oş . istişarelorine devam etmıştı~. Bu_hr~- siyasete cihan sulhunun menfaatı ik
and istifasını vermiştir_ Hüku- halif liberal fırkasına yani Bra der~ceye ka.?ar amil .olup olmadığını manzara teşkı e. eceg'.n:n mu- nın ne suretle neticeleneceğı hala bı- tizası olarak devam edileceğini kuv-

koyun mubayaasına me~U~;,ı 
baytar umum müdürü Ali ı;;,~·~ 
idaresindeki heyet dönmek ";.rı"f. f 
Heyet Macaristandan 1200 ~ 
satın almıştrr. Damızlıkların . · 
zami memleketimize gönd• . ~ıtf 
Bu damızlıkların tevzi mcrk•"' 
ca bey harası olacaktır. 

met aleyhinde rey verenlerin tianulara taraftar olduğunu dü- cayı sualB'X~Jt~cı'tE.N iSiM hakkak bulundugunu ılave et- line~~lİcALLER TOPLANDI vetlı"tt;f~l~i~P~~'~/~~~f~· 
kısı-;,; !üilli .~iı:ıi c sy.~l.istler, Ra- şünere~ M. Sarı;ıtze.anu'_ru ıntİ-· PAR!S, 24. A. A. __ Matin g~ze- miştir. RElMS, 24. A. A. _ Radikal kon PARİS, 24. A. A. - M. Clemen-
dıkaller tcşkıl ettıgı anlaşıl- hap ettı. Bunun uzerıne Bn.- tesine nazaran Başvekalet için M. A/manyada gresi açılmıştır. Reislik müddeti ni- cau saat ikiye kadar buhranlı bir ge 
maktadır. tianular kiyameti kopardd:ır. Stceğ in ismi ileri sürülmektedir. hayet bulan meb'us M. Daladier alkış c~ geçirmiştir. Nefesi darlaşrnıştır. 

Şimdi Fransa' da yeni hükii- Hükumet bundan müteessir ol- Sosyalist fırkasının takınacağı vazi- ALMANYADA MILLIÇILER . lanmıştır. Saat 7 de kalkmış ve sonra koltuğun 
metin kimin tarafından teşkil madı. Fakat Kraliçe Mari mey- yet ne olursa olsun M. Paul Bon- ~E~L~t:1· 23. A.A. - Pru~ya dı - INGlLIZ HARiCiYE NAZiRi üzerine uzanarak tekrar uyumuştur. 

. _. · .. A . cour un hükumete iştiraki kabul e- yetı mıllıcıler tarafından verilen ve TEESSÜF EDİYOR Doktorlar, ınumaileyhin vaziyetinin 

DENlZÇILIK 
KONFERANSIND-4 fil~ 

CENEVRE, 24. A. A. - ~~ 
milel denizçilik konferantı. J:' ~ 
rin limanlarda ikamet ıeral fi"'~ 
hı hakkında encümen ınasıı- ,v 
tavsiye edilen tedbirleri katıtJ! 
tir. ___,,-• . ' .. 

Yunan/standa 

Cemi yeti akvaıt'' 
eclile~egı so~ulm~ktadır. ~ran- dana .çı~t~ ve hukume~ın b~ ha· deceği söyleniyor. Sol cenah fırkala- Prusya hükllmetin.i. Younlf. planının LONDRA, 24. A. A. _ Fransada- pek fena olmadığını söylemekle bera
sız hukumetı malum oldugu üz- reketını şıddetle tenkıt ettı. Hü rı M. Briand m hariciye nazarctinde impcrıtorluk meclısın.de mıı:akeresi ki hükfimet buhranı hakkında soru- ber ya§•nın ilerlemiş olmasına bina
re bir koalisyona istinat etmek- !dimet bunun üzerine niy:ıbet kalmasını israrla istemektedir. Petit e•n.ı.&ınd~ al~yhte reyı vermege davet lan bir suale cevaben M. Henderson en teşhiş hususunda ihtiyatlı bulunul 
te idi. Bu günkü vaziyette hiç meclisinde aza olan Prens Ni- Parisi~n gaz~tesi bugün Eli~e ye da- •<'en t~k~irl büyük bir ekaeriyetle re M. Briand ın iktidar mevkiinden çe- masının muvafık olacağı fikrindedir-
bir fırka müstakillen hükfunet kola istifa edecek olursa onun vet edıleeek ılk zatın M. Brıand ola- ddetrnı9tir. . AN TAYYARE Rİ kilmesine teessüf ettiğini beyan eyle- !er. müracaat~ J 

k
. cağım yazıyor BOMBARDIM LE 1'J 

teş ıl edemez. Bu karışık şerait yerine Mari'nin intihap e<fle- · MOSKOVA, 23. A. A. - Tas A- 1 ı· h B 1 •k d ATİNA, 24 (Aneka.) -.:,d 
altında bile Briand, hala en ku- ceğini bildirdi. Mari hükihıet; TUNys VEBA ~AR jansı bildiriyor: Çita ıebrinden iş'ar ita ya ye Ja İl na e Çl a a tan bir taraftan boğularu--~ 
vet~ baş".ekil namzedidir. Niyabet meclisine, hüküına3r .. ~~:~: v:rül~~ d~ ~ çf dV.ebe._ olunduğuna nazaran bir takım Çin • k Yunan vapurlarına mutiı:uJt' "1 

Fılhakika Briand dünyanın ailesi mensubinini sokmak i~te- dan teı.m!t Tun~• limana larıa :u;!:_ tayyareleri. RırtamdhudBudu boyunlaca u- SUJ ast ya pl ldt dıitından öbür taraftan l .ı. dtl ~ 
bU "k r ·k k . . . Kr . -~- çUflar yapma ır. eyaz ruı r ta- muamelatına devam o uıı - " 

en yu po ıtı acısı ve ombı- memekle ıtham ettı. alıçe dalı Muayene edilecektir. af da ııevk ve idare edilen 12 Çin h 
11 

k ,... da . . 11 Cemiyeti anama milr•.,.-::...ıı-"' 
nezonı:usudur.Bu itibarle tekrct ile hükfunet arasındaki bu pcle · KOMONISTLER b.,.:;,.r~man tayyareai Mançurlyc B~01:CSEL, 2~. A. A. -UM:; 11 re ku.-.unu ataca,.. sıra elının - vermiştir. Müracaatnaıne tdf~JI"..., 
mevkiine gelebilir. Briand'ın ta- m;k, henüz neticesi kat'i surette BU?APE'.~TE, 23. ~·. A. -;- . Za- gelmi,tir. aakerı zıyarete ıtıd•n ~r'::..ı m e: ;:~~;ı!:şr.~mr~ke~~~ir;::~t;;~elJ:~ miyeti akvama ıı;önderilec~ 
kip ettiği siyasetler iflas edebi- ınalıim olmiyan bir buhrana bb~ cıvbar kdoylerdhen .bınnde ııhyen ZEPLiN SEYAHATrA ~~~~tır11 tparraefın~~ab~ır·:y 0ıı:.=~ mlitearrıza kar« ehali hiddet ve ne mandopulosun yerine Sofi . 

1
. F k B . ır mat aa a ta arrıyat yapmış ve PARİS 3 A A z r 1'AUW! . - ·- • • ' sun tayini kunetle muh~ ~ 
ır. a at nand veluttur onla- mevdan verdi. matbaa sahibini tevkif etmi•tir Şe • 2 ·Li · · kö f .e~~n !'8dat mlitaarnz tevkif edilınittir. fret izhar etmiştir. İtalyan olan mlit- • • ' • bJIY 

rm Yen.ne yenı· yen· . 1 - * * * . . . • . - 13 - 45 geçe yon r ezı ... erm e h 1 k . arrız protesto mahı'yetı'nde olmak u·· Yıunan mu-'8 . . . . .ı sı.l'.aset er hnn ıkı muhtelif yerinde ko:nünistli- t 15 30 da Barcelon tehri ü~ Prens Umberto, meç u aı erın - •' 
ı~amc etmesını bılır. Brıand if· Afganistanda Nadir Han n ğe ait bazı risaleler ele geçirilmiştir. ;~n:a u•m~•tur. Balonda herıey yo- mezarı önünde arabasından inerkrn zre havaya ateş ettiğini aöylemiıtir. giftl (' 
las etmez.. Kralliği kat'i surette teeyyüt MÜTHiŞ HiLEKARLIK .. 1 !unda gltme"ktedir. rövelvCT ile mliıellilh bir phıı halk Prens Umberto ya sui kasıtta bu- ıni"~.1' * * *" t . f KAb'l'd b'ld' 'Jd'"' ATİNA 24. A. A. -Fırınlara ve- k . .. . lunan şahsın 21 yaşlarında ve Fernan :Muhtelit mübadele ko 11.ıol"'~ 

M Do 
ld A 'k , e mı~. ır. a ı c:n. 1 ın ıgı- rilmek liz;e un tacirleri tarafından it- AMERiKALI TAYYARECİ arasından çıkara pr .. naın ~erme a- do de Rosa isminde bir ali mektep nan heyeti rciıi M. DiY•.rıı: #:.1 

ac na men a zıyare- n~ gore,. muzaffe~yeti mütea- hal olunan unlarda 10 milyonluk bir LONDRA, 23. A. A:. - Londraya tılmıftır. Motosikletlı bir po~ı m~mu talebe~i olduğu ve Pariıten geldiği hiikfunetinin daveti nserı~t efl/!!ı;I 
tini bitirdikten sonra Kanada'- kıp Nadır Han kabıle reislern- hilekarlık meydana çıkanlm1ftır. gitmek üzre dün Temovden hareket ru hemen mliteamım üzerıne gıde- anlaşılmıştır. ris vapurile Atinaya her•.,~ 
ya geçmiş ve Kanada başveki- den ve eşraftan mürekkep bir FİLİSTINDE CEZALAR BAŞLADI eden Amerikalı kovh?~ Diteman m M. Diyamandopuloı k0"'~ıı r"'" 
!ine Anferika seyahati hakkında meclis toplamış bu meclise A- HAYFA, 23. A. A. _ Altı Arap tayyaresini bekleme~ ıç'!' tr~danın iSMET PS. HZ. NUTUK ı Al'flASY ADA FECi BiR KOY reyan eden müzakerat ~e b•t .,e 
malfunat vermiştir. Kanada İn manullah'ın memlekete yaptıö-ı Safet~e.vuk~. bulan aon kargaplılda.r cenup .v~ garp sahilli erınde.bir.çok !OYLIYECEK YANCINI htır.aklu. nda hükumetine ıs• 

·1· l • • ' . 1 . 1 ": dolayısıle muebbet hapse mahldlm ol halk bınkmlttir· rlanda sahillennln, ANKARA 24 (Telefonla) - Mee- AMASYA 24 (AA) T . lı:ti - ti 
gı ız mparatorlugunun bır kıs- hızmet en an atmış ve Krala bı· muşlardır . garp ve cenup kwmlarında ve açıkla- . ' t H 1 ' · · - erzı - T R"" t"" IJeı 
mından ziyade bu İngiliz-Ameri at edilmesini teklif etmiş. Na- • _ nnda hava şeraiti bu sabah gayet ıü liain ~dınd: 1 •~ edPa'8 ktiruret e- yünde çıkan bir yangında altı: lı:lıl il!- • UŞ U tıl'I' 
ka müzakeratı ile alakadardır. dir han'a yardım eden Kabile mevzubahs olamaz. Memleket- zel idi. Fakat öyleye doğru rüzglnn d de nutu ra ece · müş ve iki kişi yaralarunıttrr. A yahll 
Kanunusanide Londra'da topla- reisleri "Seni isteriz" diye ba- te Aleyhine çok şiddetli bir ce- tiddeti artmıf, gö~ yüzil bulutlarla ADLiYE VEKIUNIN AVDETi. KAZANÇ VERGiSiNiN TADiLi VfUpa se ? 
nacak olan tahd'd' t l'hat k • •

1 
N d' H b reyan olduğu gibi Afganistan llrttilmüt ve tiddetlı bir garp rüzgl- ANKARA, 24 (Telefonla) Adlı- ANKARA, 24. (Telefonla) Ka- "lkaca.k. ifil,,, fl~ 

• 1 ı es ı on- grışmış ar. a ır an, unun d lı ~ . . - n esmefe baflamıttı:r. Biraz aonn. ye velı:ili yann Eaki Şehirden avdet zanç vergiııinin tadil edilecek '1levıtdı T T~.,. ~ 
~resınde. !{anada ve diğer lngi- üzerine meselenin başka bir me- .an ~yrı ş tar~ı şımdılık a ·de- etrafı bir ıiı tabakam kaplamqtır. Ma edecektir. hakkında Maliye müfettişlerinden mü Hariciye vı:J'~lı . 0 rt,I ~~ 
lız Domınyonlarının da temsil cliste halledilmesini teklif et- tıne ımkan bırakmamaktadır. mali, Diteman ın ceçeleyln gelmesi BiR KIZI DACA KALDIRMIŞLAR rekkep •-.,k toplanacak hey'et ay tll B in Teınnıaanı .,- "{_ 
edilecekleri anlaşılmıştır. miş. Fakat heyet azası bunu ka- Faka~ Am'.111ullah daha ç~k ihtimaline mebni Kroydon tayyar~ ka MANİSA, 23 - Belentke bir kö; nihayetina. işe batlayacaktir da blr Avrupa sey•~;::-ı 1

1
j il 

Mac Donald bu bir kaç gün bul etmemişler ve Nadir Han'ı gençtir. İhtımal zaman geçtık- rarglhında !Azım gelen hazrrlık:ar- yünden H~": ku:ı Ommllhanı aynı TRABZON TAPU catı ve Londray• gı ı,Jııııtl .ı. 
' cinde İngı'lt ' d ed . A 'k' h da bulunulmuştur. köyden Uç lı:lı• zorla dala kaldırmıı- MODORLO"O ek'!' M M.,. ..• tır 1 : • . ere ye av et, ecek Kral ılan etmekte ısrar eyle- çe ve son on 1 ı ay1!1.acı. atıra- FİLİM FABRİKASINDA YANGIN !ar ve kızcağızı berbat etmiılerdir. " liz Bat v ı 1 r. · olll'~ ,r 
ttr. Ş~mdı .. ~ac Donald ın k~r- mişler. Nadir Han da: laı:ı. haf!zal~tdan sılındıkçe av- HOLLYVOOD, 24. A. A. - Con- Oç vah§i adam kısı iki gün dağda gez ANKARA, 23 (Telefonla) - Trab- da görüıeceği t•Y' .. )e 1ıır 
şılaştıgı .. mu~ım mesele Fransız - Madam ki milletin arzus.ı detıne ımkan hasıl olacaknr. solidated filın industries ye ait labo dlrmiıler ve nihayet jandarma tara- zon tapu müdllrlllğüne Bursa icada~ AlAk dar nıuhafil böY ·ıdir· ~ 
efkan uz~n~~~ b~ se~ahatın bu yoldadır kabul ediyorum, de- Amanullah'ın ayni şerait altın- ra~varda z~ur eden bir yangınJa fından yapılan takibat neticesinde ya ~ :::•:;?,. ~;;;~~~:zasından Ce- yaha:ten habe~r !elt~İyO f': 
husule getırdıgı suı tesırleri i- miş. da memleketten kaçan ecda· 10 ıla 20 kişı kaybol~ut!"'r. Y~ngı- kalanmıJ!ardır. 1 İ VEKİLİ O a ıı.,., 
zale etmektir. Cünkü bütün te- Geren haft d . h tt ... dından biri_ hatırımızda kal- nın çıkmasına sebep bır ınfl!Aktir. BAHA ŞAKI iLE ADAMLAR! ANKARA - STANBUL MAAR F . . 1 f{ii•~e j: 

. " . F . "· . a. a ıza e ıgı- .. .. .. . iSPANYA KRALI HASTA PEŞHAVER, 24. A. A. - Afga- TELEFONU Maarif vekili Ceınak ckf!",':'tıil ;J 
mınata rag~1e~, ransızlar bu nuz gıbı bu giınk~ ~erait altm- dığına. ~ore buyuk pederı - HENDEY, 23. A. A. _ Sevilden niıtandan gelen ıon haberlere göre ANKARA, 24. (Telefonla) An- rın saat 19 da kalkaecc~l<tir· ~'fı' 
~eyahatm. şli~ül ve manası hak- d~ Afgan n:ıesel~sın:_n başka lje- avdet ıç:ın dah~ pek çok fazla gelen bazı haberlere nazaran tıpanya Habibulllh ile. b~zı taraft:srlan Nadir kara İstanbul otomatik telefon muha- kara'ya hareket ':d e hİÇ bır 
kında derın şuphe altındadırlar. kılde halime ımkan yoktur. seneler beklemıştı. lttalmın tlddetli bir nezleye tıltulmUf hana arzı teslımıyet etmıfler •e Ki- beratına ait ikinci tel Rumeli Hisarı- dün istirahat etmıt v 
Mebu:;l:ırcbıı M. Mottu'nün p,_ A--~n)'-'-'·- oimdilik avdeti A. Ş. olduf;u bildiriliyor. bile ceimiflerdir. ... kadar çekilmlttlr. tiş etmemittir. 
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!konomi ~t:l a Mahkemelerde : 

ıh MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi ) •• -
racatımızın acıklı ., Oküz ölmüş amma .. 

meselesi EmanetttJ Rusumatta VlllJgette iki ortak, 7 s~11ed('nb~rİ ay111 

Kar makinesi Yanlış h B".I~ H · · d t ~Afyon mu ihraç edeceğiı:? Veı:ni meçhul, içi (çıkıntı, esap Ufl- • SergISl e\7 C 0 .Ul'UVOI' ... 
\ P) dolu aciyıp topaklar değil; değiımeyen sandıklar· Kış O'elmeden getırile dattan döner . .! B l Birinin kulağında pınl pınl yanan ·ortası inci kenarı iki sıra 

llıuayyen morfinli ticaret mataı ihraç etmeliyiz. "' UgÜn merasim e pırlantaı küpe .•• Otelcinin sırtında yamalı bir çarşaf •. Bu zavalh 

~ F.ındık mı ihraç edeceğiz? Çürüklü, kmklı, ~al~~ dip- cek ve sokaklar , Resmi alınmayan pirinçle- açılacak, sergı· de kulağı'?• küpe takmak değil ya, ayağına bir ıakarpin bulup geçi 
~'-ki mahsulle berbat çuvallar ~eğil, lapan.yadaki aıbı. ~y k al k } k . remem19. 

ııunıaralara ayrılmıt temiz tıcaret mataı ıhraç etmelıyııı. ap _l a m~yaca rın parası neler yar ? Birisi yavqça nsladı. 
~ Yapağı Dll ihraç edeceğiz? Çak!ldaklı, siyekli, ırüve ve Şehremanetinin siparit eylediği Aradan onbef gUn geç- - Ortaklar! •••• 
!\, e_Iİ, rutubetli ve vemi bellisiz balyalar değil; beyazı, ~- kar mak:inasi bir aya kadar ıehrimize mit olmaeına raaımen lıtihzaratı tamamile biten hayvan - Vay ... Bunlar ortak mı, timdi? 
s.;,"hlıı ayrılmış, ecnebi PJadd~n iri munt~am ambalaıb gelecektir. Emanet tramvay kumpan· I I ıere-isi bu gün saat 14 te açılacak. Evet, ortaklarmıt. Rahmetli kocalan H. efendi, bet on gün da 
~ h I" · yallllla müracaat ederek kumpanya- taç r erden ahnmayan resmi küşat Vali Muhiddin bey tara- h k ) ki I 

lllataı i raç etme ıyız. . • nında bir makina getirtmesini iltimas paralar tahell ediliyor fmdan yapılacaktır. a yaşuaymıt aı: a mıt üzer erine bir üçüncü ortak getirsin. 
' Bugün, ticaret mataı yerine fenni tanfe sığmaz teyler i)ı. etmi§tir . İSTiHLAK VERGiSiNi ŞEKLi V~I_oa 7 sene evet kocalan ölmüt ama ev, kocalarından kalan ev •• 

ediyonız. EMANET MUHASEBECİSi Yeni gümrük tarifesinin tatbikine İstihlak vergisinin cibayet ve tarh Bırı satmak istemitae öteki razı: olmamıı. Hali ikisi de aynı ça• 
'l<alın perdesinin hafifçe kenarını açıp göstermek istedi- Şehremanetine ait bazı işleri takıp ~,Ianclıiı 1. T~rinievel tarihinden t~kill~ri ~azirandan aonra ~eği~ecek· h altında oturuyorlarmıt. Ortaklardan küpelisi 25, haydi haydi 
'lıl.; Türk ihracat aleminin bu korkunç manı:arası, talebe etmek üzre geçenlerde Ankaraya gi- ·~~ren ye~ı tarifedeki bir kayıt m~- tır. Şımdıye k~dar ~asıl~t uzerınden i 30 yaşında var. Kadm bügün kocaya varacak ama büyük orlak-
"'"llldia. Talep olmazsa iyı" fiat, ihraç olur mu?. . den muhasebeci Nuri bey dün gel- cıbmce harıçten gelen pirinçlerden " alınan bu vergı yenı proıeye nazaran. tan rahat yok ki Şayet ev b" b k k 1 kad 

T ki tihlak resmi almınıJordu. müessesatın işgal ettikleri bina ıay- ' e ır ya ancı er e ge ae ın avaz 
-.lıa ürk müstahsili bili (isteyen alam!) dıyor, eme ı miştir. Ü Bu vazi1et 16 Te,rinie.el tarihine meti üzerinden alınacaktır. Bu suret- ava? hay~~a~a._batlıyormu9. 
~Ulünü temiz tasnifli bile koymadan; bu iti tüccara ve YILDIZA OTOBt S kad~r bö1le. deyam ebnitti. O tarihte le müessesatm kuyudat ve defterleri Geçen gun buyük. ort.ak, küçüğünün aandığını açıp içinden ba 
ıı:~tııki fabri~a{ora yükletmek istiyor. Alıe1, Türk mahsu- Polis ~~~~::.ı~~aK ~ekteplerile Mali1e vekileünden gümrüklere ge- mahrem kalacaktır. zı şeyler aşrrmıt. Şımdı mahkemeli olmutlar Bir haftadan beri 
'"ICleıı .başka mçın kaçıyor? . • .. . mülkiye mektebi ve daha bir çok mek ~en .bir ~~le H~l~nda ticaret muahc 1 t'B: hu~usttk_i lay~~-~. . bıribirlerine söylemedik l&f bıralanıyorlarmıt. Bir ona, bir öte-
"'-.., Fıkrimizce, Türkün istihsal terbiyesıru devlet uzerıne teplerin bulunduğu Yıldıza muallim O::"'aı':.'::.,:~:.:,ıng:~~~~ib;~;:;: e ın Ş~RIFecBı.İıNsevTfrrt~~TI ı..;ne gidip, bir ortağın. söyledi~i ötekine yetittiren müıtehai 
~ devlet, müterekki yerlerde olduğu gibi ilmi it. ~lümü "! talebeleri ve mek~eplerle alakadar du. Evelki gün Ankaradan avdet eden, bakıtlı, san saçh, ellen kmab bır kadın ahbaplarına: 
~Uı:ıa göre ihracat mahna (kontrol) ve (Konditıonne- kimseler vesaı. _naklıye mevcu.~ ol~- Yalll12 bu iki karar birihiriııi ııa1r. Polis müdürü Şerif bey dün polia 1 

- Bunlarmkisi de tuhaf, eliyor, öldiıı ölmiit ama ortaklık 
"il) -- t l'cli N dığı cehetle gıdıp e-elmekte mu9külit zedemi1eceg"inden alma--'- -ıun' d~ merkezlerinden bazılarını tefti• etmiı ayr1lmamı"••••• • ...,e me ı r. • çekmeltte olduklanndan pmdilik sa- .,... ·~ ~- • • 

• • • bah ve akıamlan Harbiye ile Yıldız pozito olarak aeldanacakb. tir. " • • 

ERİ da b f 1 . . . . . Bu vaziyet kartıaında gUınrükler JMUHİDDIN B. MEKAMINDA GÜN N ADLİ f cu·· NUN.. İKTiSADI HABERL araııın oto üs se er en tesm ıçın idaresi derhal faaliyete geçerek antre , Vali Muhiddin beyin otomobiline lJ YE HABERLER 
Emanet, şirket nezdinde teşebbüste polardaki mallardan iıtihlak re•mi o- evelki gün bir otomobil çarparak bir 

1( 1 k ? bulunmuştur. k K d k d 
n. UrU fasulye UCUZ lya mi TRAMVAY _A_ RABALARINA • !arak okka hqına lO kurut almafa aza. vu~a g~lmit isede. yalın'?' ~t~ ar aşlnlD an avaSlnl güden katil 
"" başlamıfbr. mobillenn hafıfçe temasile geçıgtıril· . . 

~ltn haberlere nazaran bu aenej Fiat birde~bire o~~ batında 4,5 YENi LAVHA1:'.AR KONACAK Onbet gün ıeçti Jalnız bu on beı miş olan musademe müessif bir ıek- Ka;deşınm aenele~ce evel önüınUnUn lar hadiseyi maznunun ikrar ettilin! 
~Ya da fasulya şimdiye kadar kurut kadıır yükselmittir. Tramvayların on ve arka tarafla- g~~ük müddet .zarfında ela çıkarılan le girmemiştir. Muhiddin bey dün ma lntıkammı alma~. ıçinTarabya cilek ta ıöyl~diler. Ali bu ifadeleri kabul et· 
"1ı; .njş derecede fazla ve o nia- Sene batındaki fazla stokun hafif- nnda mevcut olan lavhalar bazı za- pırınçlerden reıım elınmak icap etti- kamında meşgul olmuştur. rlalan.nd~Hız~n. oJdUrmekle marnun a m~ı. Mahkeme aleti katil olan dıı-

't de ucuzdur. !ediği anlaşılmaktadır. manlar istasyonlarda bekleyenler ta- ginden derhal bu malı çıkaran tüccar M /'lf lan Rizelı Alının davasına dün atır- mır parçasının getirtilmesi ve buı 
~~Pılan bir istatistiğe nazaran bu Amerika buğday tacirleri Avrupa ;a,fından iyi bir tarzda g~rülemediği fara da müracaat edilerek iıtihlak reı lillT J e cezada devam olundu. Alinin kardl'fl •ahitlerin celbi için 2 tetriniaaniye dı 

. "8Ulya mahsulü 270,000 ton piyasaamın kendilerini takip edeceği- ıçın arabaların sağa. teııa?uf c~en yan mi iıtenıniştir. • • İlyas harbi umumide Sohumda Ruıı- vayı talik etti 
" nden emin bulunmaktadırlar. taraflannda da aynı.ı~kılde bırer la~ ucuz VERDİKLERİN! Mıllet mekteplen lara atılan bir bombanın faili olarak YAHUDIU:RlN EVRAK! 

illaııya da fasulyanın bu kadar ) ha bulundurulmılsı ıçın şehremanetı SÖYLÜYORLAR . • Hızır tarafından ha~r verilmi§ •• Yükaek kaldırımda Ratip p&fa o-
•cUcuz olmasının bizim piyasa· ~IRAI KOOPE~T- FL1;: k tirket nezdinde teşebbüs yapmıştır. Halbuki bu tüccarlar da kendileri- Komısyon yarın vıla- bu surette İlyas Ruılar tarafından a- flu Oıınwı tarafından öldilrillen Ya-

:tııı fasulya ihracatımıza da te- Z~t .bankaı~ zıraı kre o- ~.JJ.CARA YA KOMUR ne on kunıı ucuza mal ola bu · · r tt t J k aılmış Ali bu düşmanlıtı kimin hudi Ellza Niyeıo'nun cenue mcra-
~.-•!Jnden korkulmaktadır. operatiflen yapacagı yazılmı,tı. Bu- Cemıyetı belcdıye azasından bazı !eri bafkallna ve k" .. k ':...ia pı;nç ) e e op anaca tığ .. . f ka yap- ıiminde Türkleri tahkir ve ırabıtaya 
~~~ya bu sene Fransaya biJ.. nun için b!r heyet Karadeniz sahille- zavat bu aenc fakirlere kömür llağı- retmiş bulunuJor~~u cı ev· Millet mektepleri komisyonu ya- , dı~nr_ ~ğr~'f"j ve 8

• ~ o~u 
1
tannna- hakaret eden Yahudilerin evrakı yan-

ıı.,:lı.ı •ıın ehcmmiyet~i bir. ihraç rinde tetkikat yapmaktadır. .. . tılmaıı için bir .. ta~rir v.ereceklerdir. MAMAFİ PARAL~R ALINIYO rın V!layette vali Muhiddin beyin ri- İstan~u':a ~ınJ r;1•m~ umu:., v~ lıtlık nedeni olarak, Temyin &ide-
~:·olan Bulgarıstana ihracat Heyette bankanın hukuk muşavırl Geçen sene komur yerme para tev· . .. R yasetınde toplanacaktır. lna dü ·- g t an nn ar u ceğine dlln afırceııaya gelmJ,ti Bf. 
llOıt adır_ Mazhar, kooperatifler tefi Adnan be· zi edilmişti. Halbuki bu suretle ele Mamafi ç?~ tuc~lardan bu para Millet mektepleri içi:ı yeni bir ta- şm~ı· Neden aonra Hı.ura raı~ rinci cezada rüyet olunan bu dava 

.._a.,,1;ADA INGİLİZ LiRASI yler bulunmaktadır, Heyet Trabzon- geçen para da hiç bir işe yaramı).>r· al.n~ıbr. ~ıgcrlennden de peydezo- mim hazırlanmaktadır. İstanbul ma- ı~ayhan A~ onunla ahbap ?,lmu' ve bır beraber neti~el•nmitti. Müddei umu 
~~İtte, 1, akşam 1032 kuruşta kapa· dan Giresona geçıniJtir, gittiği yerde du. Bunun için bu sene para yerine :e1 ını;:t,,tıb: Aı::-n hu .P.aralar bu arif emanetince bu hususa dair haıır- d~ an

6
e e Tarapyaya gotürerek öl- milik evrakı Temyiz ebnitti. Fakat 

-~lin dün sabah 1025 kurutta zirai kooperatiflerin ne ıuretle teşkil kömür tevzii muhtemeldir. d uıu::t'z dil 1 k. ar verilinceye ka !ıklar ikmal edilmek üzeredir. Ba ı ntl ş. . naaılaa evrak Temyi• yerine aj!ır~e-
lıaı~ . edileceğini tetkik etmektedir. CERRAHPAŞA HASTANESİNDE ar e ece tir. cümleden olmak üzre talimatnamede Dun .cınayete vaziyet etmit janclar zaya gelmig bulunuyordu. Mahkeme 

.._, •c hik.i bu düşük fiat pek as sUr- y ANGINLARA KARŞI Cerrabpaşa ~aa_ıanesi?e ~imdiye MECLİS~ ARZEDİLECEK zikredi~en yatı m~kteplerinin ner~de ma zabıt ve çavuıtan dinlendi. Bım- evrakı müddei umumlliğe iadt cttı. 
~ita r aralık 1036 kurut on pa- RU. 'd . .. "ki kadar memleketimızde bır e'ı bulun Haber aldıgımıza nazaran Maliye açılacagı ve adedi hakkında tedkikat -- -- ·--- . __ _ 

103~ yükseldikten aonra ak- m ı-·~':rte~ ::;~:nı':"r:nd~~a:;;, mayan ye~i bir makina getirilmi~tir. ~·~aleti ~illet MecHsinin .bu devrti devam .. etmektedk. Ayrica a~ıl_mo.a! Petrol aranıyor Eiploma bah·· . 
lıiİıı kuruşta kapanmıfbr. ıün ).'' d 1 70 t 1 g ba : d'l Bu makina (Elektrocman) denilen ıçtunaıyesınde meclısc vazıyeti arze- takarrur eden okuma odaları ıçın kı- Si 

..._~Una: nıubaya~t yapılmqtır. . . na 0 uya u um sev e 1 ve gazlere kaçan mevade hadidiyeyi decekt!r· Bu hususta Millet Meclisi tap ve mecmua mübayaası da düşü- Konya ereğlisinde k d 
"'lt gija t~ 905, lıret 9,04 ten mu- mt\~TIKLERIMIZ DURUYOR çıkaran bir alettir. kat'i bır karar verecektir. n!ilmektedir. Tespit edilecek proğram h . k apan J 

\':\Puştür. . . . . . 25 kilogramlık bir kuvvei mıkna- PİRİNÇ İSTİHLAK! ARTlYOR bu hafta için~n_'}~i~etektir, ta arrıyat yapılaca Di il . . . 
~ub\\."Jt ACI ~lYASASI Tiftik ticaretmdeki d.urgunluk de- tiıiyede alan bu bu alet ile bilbaasa Son ıeneler arfmcla pirinç iıtih· H 1 J b 1 d Ticaret ve sanayi banlr:aaı Konya şç enn çoğu ınltı-

•rı Çoıra~a~ pıyaaaamcla yapafr vam ediyor. Fmdı.Jrt:lki .d?rgunluk amelelerin gözlerine kaçan demir ça salabmız aenecleıı aerıe1e arttığından a I er U un U Ereğlisinde petrol taharrisir.e karar hanı kaza d 
~cıı ~uşuktü!,: llbretıl .ı malın azlığından, tıftıktekı ıse çoklu paklan kolaylıkla ve meccanen çıka- hariçten gelen pirinç rnilrtan da 0 m. Sigorta prketini dolandırma!< içın verariştir. Banka bundan üg dön ae- D"pl · _ n 1 

' dQğu ~ yapa,..nm 4 ,.. ~dan ileri geliyor. nlabilecektir. bette azalmaktadır. İly~ ~oben ile Jak. Dorene>ki namın- ne eve! Mürefte ha•aliainde de pet· fe 1di:::UU ~IKil~nn im~anlan 
~~tilin 6 de aynı menlmde bu Ttlec:ann elinde 6 milyon liralık 111,ut ,1. i'L H. Çeltik ithalib ela a;ynr ıunt.le a- da ıki adamın denu: orta .. nda halı rol aramış, bir fen heyeti mahallinde 1 ra ~ elr:te ıdL Dün .bu ımtıban-
~U.rin d::::.~· •tılmaımt mal '91lrdır. Şimdiye kadar ırıu eLerr H • zalmqhr. Ympl14amz tehlriketa - aandıfım demir zenciri aan<iııtı il~ tetkikatta bulunmuıtu. o zaman ya- ı: .. ~-~ .. ve imtihan noticeıl 
. eaıne rat- •tıt aatrlan maJ1arrn mevcudu 31 bin ~ F k k 1 na -ıeı.e•iH ı. aenevi ~bin değiştirdiklerini ve halıları lmıire prlan aonclaj ameliyesi hiç bir netice 5 -":"""' Bu suretle (~7) difsiden 
o\'t FIATINDE YOICSEUIC yaya ı.Ht olmUf'Ul'. lr a 0Dg'reS ton ua1111da ııirinç sarf oluıunakta- fön~~rdiklorini d~ yazmııtık. Dün vermemiştir. Ticaret ve .anayi ban- ( ı)aı ~uvaf~;&I< olmllf, biri !mtihan;o 

~ita buğllay ptyaaaıncla ba Bu miktar tfftik rnahaulllnlln üçte i5 güne kadar bitecek dır. 1925 ~e bu-içten 40336 ı;.. . z~ır den .ge~c;'.' ~ır ~~lgrafta ~lılann kaııı, 15 sene müddetle memleketirnia =~r:e/~u erk~k ve bin kaı!ın 
'-.~de ehe 1_ 11 tenefflller ar- birini tq1ı11 ediyor. Buhranın ne za. . ra ln:ymeünde 303 - çeltik .,. ıatırdat edildıgı bıldırılmektedır. dahilınde petrol taharri etmek haklıı-1 tır ııer 4 difÇI de kauna-
~Cd' mm ,.~~ '-ela d ed "' belli d Halk ~ırkau nahiye kongrelerine 2,636,ooo lira kıymetinde 14,376 t POLİS KONGRES1 nı almıştır. marnıı -·=--------

ı. "'fi.. ır. mana .. r evam ece.,. e- devam edilmelr:te olup 15 güne kadar da · · ··L-• ol on B · · C h • 
·~~~iti piyasa bugüne lıaclar p- tudir. HAIA Amerika ve tngiltereden bitecek ve bundan sonra kaza kon- ~nnç ı'-'!"' ~-~t~. Poliı kongresine ittirak edecek O• ~~a ıatınaden bu ııe_fer Konya um unyet bayramı 

ııı. gelmekte idi. mallarımıza lıal'!ı talep yoktur. el . ba§la ktı clü .. 1e11ea1nde ıthııli~ hiru cl.ı.a lan heyet Jalnncla Pariıe gidecektir. Ereğlisınde petrol taharnyatında bu-
• • • ır enne naca r. tlllUf ve 2,620,000 lira ln:ymetlncle lunacaktır. Bankanın Müreftede pet· ffer tarafta hazırlık 

HAKKI ŞINASI PAŞA 13,800 _t~n pirinç gelıniftir. Aynı ae- rilÇfN YARALAMIŞ rol taharrisi ile ciddi ıurette. mqruJ 29 T _ . . 
1. KambiB Bona•ı 241101929 Halk~· ~üf•ttiti Heldo Şina- nede PD'lnç iı~aala~ 3,680 ton- Gedikpaşada Çoılu medreaeainde o~adıtı ~ı ~filde ıöylenmekte- mı i - 91nnıevel cumhuny<t bayra-
lı.' ISrtKllAZLAR T.AKVILAT il .,... Cümhun1et baJnm1Dda ve ~ur. 927 aeneaınde hançten 2,500,000 oturan Vasi] ile makineci Andon bir dır. Mamafi bu ıddiaların eluıeri&l ~her tarafta hazırlıklar yapıl· 
~~ dahııı I '°' tl,00 .ANdoh} ı, f 16,00 Millet Meclisinin lriifaclmda ı..zır bu fu:a luyme~nde 13,000 ton pirinç sel alacak yüzünden kavı;:a etmİf)er Va ıu lrumpanyalan tarafından çı~- ma A r. , , 

'""ııüıde • ti D. Y. t. . 86.00 lwımak ibre Pazar ıünü Ankaraya 1111~ ~~ dalülde 1077 ton iıtih..ı Bil makasla Andonu s_ol memesi 'üze- ..ırt_adır ve ne dereceye kadar doğru . . ~k~ da )umhurıy~t ~>'.ramına 
c..,ır Jrh 6 70 a. . 11100 pclecektir edilmitlir. . d , tır oldugu belli değildir iftira ecek ıtanbul ı.acilerı yarın 

n .. ı ... 4olO.OO DIŞÇİLE. RIN LAVHALARI SEYFİ B. NE DİYOR> rın en yarıua11119 . 'ATLARKEN . J?arill~oun meydanında bulJ'lılı ta-
11,.. 5111 .. 'TLD !ldllıtt ıtrklll 'Ml.00 1"'' Bu huıuıta İıtanbul gümrük ba TRAMVAYDAN Bir muvazaa limlen yapacaklardır . 
.... , 11 il J.ıltım $1ıke!I. lf 30 D 'blŞECEKtkil. "- . müdürü Se·"" B. bir muha....:..: . f Bebekten Eminönüne &•len 685 J 
l~ •- iL r .... Etıbba odalarının te ı .... enne . . 7" -•q•mue dan k Ah y d Tam ta ebı' yok .... -h Jlll ti M ... ıllbll . hala t tkik' '91lZIJeti fU ıuretle izah etmittir• numaralı tramvay aa er met Unan Vapurun a ~ "• 

b, ,'*t. Ş. 70 GD baJ&kmdacaktırdltçı Tlaalimav. rının e 'b!"'e - MaliJe vekiletinden gele~ bir atlarken düşmüt. yüzünden yaralan- Traımray ve elektrik firketlerinin, 
L ... 1ı~:_, §lana trıame mucı ID· • G" u s h . tırıl Tu-rk bayra~ı mı ? L. h ff' ı .. ~- lt,lll ~ la hala w:ıı "doktor" tabiri kal- emırle 15 gün zarfında çıkan pirinç. mış um t uyu astaneaıne ya • 0 • &am ıyonun tere ıiil dolayıaile ııam 

i!,"- 4. • "• .• •-~ ~a:..~. Mektepli ditçilerin lav- =~en danclahialiıtih~~ımi gümrükler mııtır. ~·• Rtauc•ır.yaleyarinlhrbira~-~.!~Ph~~emmet-ll ~ı,._e_~.gJ.~ : ... _Yy\:'::'tati.leHpam~rv·~~ 
~ " ...,...,. IOIO 00,oo ftlWJOlt 1.47 8?,IO halan cdit tabibi> ve diğerlerinin de 10 • ma~uı:· . . MEYHANEDE KAVGA a~ ıu..... ua""""" ı;q• ~ -~ 

~t ~ ~ H.IO Parı. 11 Ot,IO Aılu 16 81.0D "di~çi teklinde olacaktır. . R~mın ekıensı cıba1et edilmıt- D" Ç beri' ta t A A racaat ederek bir muvaııaa meaeleei =:rd;~:.:;-;.,!~;~.~~. r komiseri Mu-
~;:'""to 1 1' C..nn 1 44,15 loaı 09 Ot,00 " rr- z ' tir. Bıttabı diğerleri de almacakbr.'' un gece, en . 1 t a rap P- hakkında tikiyette bulunmuflardır ..,. 

1 ·~ ı 19 40 Blknf ti 87,so Aıııımdam 01 17,25 KADINLAR! ÇALIŞTIRMA • , •, • __ tJllahın meyhaneaınde ganon Sa- B üra ta Minalt H ı.: - Kambiyo meselesini ileri sura-
~. t- ı 17 11 Brtbtl ı 38.15 lotya 66 oo,oo YURDU . ~7/t A bri ile Mahir kavga etmi,ler, birbir- ..:tn':e bir ~wı::r:::eaocıeye 0ait llıi rık zam latemek varit olamnz. Bu şır-
~ - Ş. 4 61 Praı ı~ 95,00 Berllı 1 97,7~ Kadınlan çalıttırına yurdu bınası· !!3 )erini şişelerle yarala1lllflardır. Kav- . Türk kil k ııah!I ketlerin tarife!erini tayin eden dü tiır 

~Ye ıs oo Vlyuı s 36,oo nm in~tı bitmişplup binanın ~elvin g~ya Ara~ Aptullah tıı müdahale et r:rı:;:,ı;~de ı, y::ı.:r t~':nı:reedilmi,: haricinde bir talep vuku buİursa na-
ij, ve tefnıp ıra~ılmaktadır. Yurt bı; aya - - - mış sol elınde11 ;ara1anmı§tır. tir. zan itlhare alınamaıı.> 
...:ellılekel H. 1 M t f k t 1 kadar yenı binasına nakledecektır. j ""'. '<''..- li ti TU ki .ıc . k V 
~ us a a ap an nası TORK <>eA~ıNDA KAVGADAN SONRA "~~~ı!':Jı:;IA imka~.:.ur~u~an ~~:.U." :O:"ese asil yosun eşyası 
l t k yaralandı.:~ K~NFERANS.LAR . Ortaköyde Yu•uf beyin zevcesi . Ruelarla mukavele alr:t~erek İıtan- n- --..._, en azası Foça açıklamıda bir Yunan motö- .. Türk ocağı ıclare he.yetı e~elkı Melahat hanım kom,usu Behice ha- Vezne:ilerde Kuyucu Muratpaşa b?1dan Odeaa.,a sefer ıcra etmekte- Un muzayedeye 
~ . . rü ile Mustafa kaptan idaresindeki gun _ıop~ra~ kıtlık bır proı;::a~ nımla kavga etmiş ve iki ayhlc çocu- medresesınde oturan suc1;1 Osmarun dir. . çıkarılarak satı)dı 
\."Ilı t J~ aabableyuı aaat 9 s ... bir Türk yelkenlisi araunda 2 aaatlık ~nzım etmıftır. Bu pro~ram mucı- ğu düşmüş olduğundan tahkikat ya- karısı Fatma hanımı aynı medresede Bu vanyet dolayıalle aaıl Türk 
•"il L.-lirdirden tmılre mutnec- bir ü d kubuld ğ bınce her hafta ocakta bır konferans pılmaktadır oturan Hatçe, kızı Melek, oğlu Fe· vapurlannın RusyayJ. götürecek ha· Eyip ıulb hakimi dü F 

:reı.et ,,_ 9 rah p m sa eme vu u unu yaz. ril ktir . thi b' 1 k 1 . d f hal 1 b 1 dıkla n ener pat-
~ır.~.~e ..... n numa oııta IDlftılı. Bu huauata İzmir gueteleri- ve ~ce . . KUYUDAN - Çil(' ı\RILDI .~r a_~ca ?'ese esın en ena • mu e u ama rı söylenmektedir. rilıhaneaine giderek müteveffa Bat • '-. ıı.ı.;:r-.cw. ıeçtllrten ııonra nln di"" . ,.__ . .. Bır hafta konferanı saat beıte di· .. · . de dovmuşlerdır. -- ·· v -'h· alini "·- pa 
~ lııilde bir kasa maruz ver. !l'.yenımalUWdta göre, Turk ter hafta saat dokuzda başlıyacaktır. <?rtakoyde Muıtafa efendınin !ev- ·- ---ı Ed• h ff ı>"8 •-,oı un emv • m.._yedc 
t.."....-· ya ~lkenliune tecavilz edere~ 3 ııaatlık Konferans verecek zevat 35 ki i e ceaı Atiye hanım dün kuyudan su çc BiR OTOMOBiL KAZASI ırne a 1 ile aatı;mttır. Bat papu bili vana ve-
., bir muademeden sonra fırar eden . 1 Y kerken ınüvazenesini ka ~de k k y o , d fat ettiğinden metrulıitınrn hasıneye 
lil:ı~tl~Jilli bir kmıMa iaİf a· motllr, bundan evci tahmin olunduğu bali~ 0!malıtadı~. ~u~l~r d ariund:' yuya düşmüş isede kurt~ılour~ U· Şoför Hikmetin idaresindeki 14?4 Unan ar8Zl&Jn en intiblı içap ediyordu. Dllnkü Utıf 
~ lıa e inerken en arkada ikinci gibi, e§haaa ait bir korsan motbrü Darülfunun pro eaör. enn en aınaıl ·- § ır. numaralı otomobil dün Beyoğlunda k • i muameleaile intilıal keyfiyeti hitam 
~.,,.tara baibyan ııendr bir- değil bi!Alda acrmı bir Yunan motö· Halı~, M';'Atafa iekip, İzzet. M\lala· PENCEREDE:N DUŞTO ıarson 15 yaşında Kirkora çarpmı,. geçmeme iÇ n bulmll§ demektir . 

'\'' ~, ~Uftur, Bu hal himedll· rlldlir n YUDllD riiawnat idaresine hıddın Adil, Zühtü beyler bulun?yor. Kuzıpı~c':'k,ta ?!Uran Mel. Eleftera tır. Kirkor başından yaralanmı~tır. Edime ile tıtanbul araaında Yunan FENERDEKi AYNl lıırrlHAP 
I~ liri vaıoncla bulunan yol· aittir. Muaademe kendi ıulannıız da· B.un~. bafka !:::,~ tnla~bilece- dün evının ılrincı ~tt penc~r~sinde si Şoför yakanlanınıştır. arazisinden geçmemek üzre yapıla- Rum Bafpapaslığına tayin edileo 

baıılanıtJardrr. hllinde cereyan etmİftir. Tllrk hayra li ?ır li~a • 00 eran . r da nema çekerk~n ~uvazeneunı kaybe- • - =· catı yeni şimendifer hattına ait pro- ~~yoa~ yerine Tarapya metropolit 
~~ • ~rtık sUr'atll bir ıu- ğmı hamil bulunan bir ıemiye bu Yu venlecektır. Sıhhi kon!erana verecek derek yere düşmll§ ve bel kemiği Jn. NASIL DOLANDlRMIŞLAR? jenin ihzan bitmiş ve Nafia vekilet- !•gı.ne Nılıuır metropolidi Amvoayos 
"~ q ler; tabii bulunan bu 'l1l- nan muhafaza motörUnün niçin teca· do~tor~ araunda Aki! Muhta_r, Ka- nlmıştır. Venıecilerde Fev.aiye cadde&irıde ne bildirilmiştir. ıntıhap kılltlDUf ve bu münasebetle 
~~ ~ ça~n i9D: vllz ettiği tesp~~ .~dilememiftir. drı. ~t, ~~nn tsı:::;, Tevfık.Re- BiRDEN BiRE OLU 139 numaralı dünkkanda aar,raf Ah- Bu proje muvafık görülürse der- dtln Fenerde bir iyin icra edllmittir 
lt..,~e h t etmesı ıcabetmelrte ı- Yunan motorunde 1 çavufi<ı 1 ı mzıK nf e:..:ı;: ır. • N met efendi dün biraz işi olduğundan hal tatpik edilecektir. 
~'ltıı bi &reket ettiği ve kendisi- nefer muhafaza memuru Tamll§. Bun 'k' : e . f cıa::a ~gın m~ Toplr:apu tlltlin deposu ameleainden lditibi Hasip efendiyi dükkinda bı- İnşaatın bir kaç miloyn lirayı geç- Troçki nin vaziyeti 
.,;.·~ , ' ~yal Uaerine sür'ati- lardan musademe neticesinde yara- 81 1 ~yetı tara m nocr ~~ veı:ı- C:eınal dün depoda çalııprken üzerine rakd.ış, Kadiköyüne geçıniftir. meyeceii ümit edilmektedir. Bu pa-

~ii görillmüttür. Katann !ananlar olup olınadıfı belli defildir, ~ece~~ Konı:er~nelar~qrınısanı- bir fenalık gelerek ölnıü9tür. Muay.,_ Bir müddet aonra dükkinıı ihtiyar rayı hük6met tlrkete mukassaten ve- Şehrimizde bulunan aabık Sovycl 
.... ~ :;:en yokuıta kendi ken- Yalnız Mustafa lıaptan elinden mec- en ılı aren a1 anaca · nesinde kalp oclrteainden öldüğü an- bir ::dam gelmiş ahbabı olan Ahmet recektir. harbiye komiıeri M. Troçlri ahırtn 
'"'llıı •ilr~kett! .bulunan iki V":· ruh olmuı ve gemisinin yelkenleri, ŞİMENDİFER KONGRESİ latıllDIJtır. efendiyi ıormu§bu. VoaaUıche ~!i~unı gazetesinin latan-
- ~p atlan ıle en arkadalıi Yunanlılar tarafından otomatik tü- Tqriniııanin birinde Ankarada B t . . . el Jd lun d DAROL,ACEZE BALOSU bul m ... bınm kabul ederelı •endiai. 
tı.ı'!i•tdc Dl'llardır. . . . fek!erle ~tılan. lnırJ~lar tarafından firnendiferler lr:on esi toplanacaktır. B~ DA _ŞO~OR ~ŞI . hal ~fiz~ir.:'':'~~c a:ı :ıd~ un~ ..;r: Darülaceae bUıea bu aene Cold ~ te~ bolte~. fırka~ ~&ı 
!i..""tıı ı. vııonlar ıç ıçe ıeçmış delik dqık edihniftir. Kone-reye memle~delri bütün ~för Hüaeynın. ~eundekl o~ lemi kati yten ~ 'at ğ. ti ıJ lılöbun salonlarında verilecektir. T• ıçırı m.uraca~t etti~e daır olan rıva-

. ~()lc:rı.uıu dakikalar ıeçiril- bat nrilmeuilleri İftiralı: edecektir mo~ dlln karaliJınriilrte 70 Ja!la· ti lir reı."in iıf:miyı ~ •llll§ u:· . · lratliyan ve Perapalaa otelleri salon- yetlen te.kzıp e~er_ek demiıtir ki: 
ııı;.,~llıılarardan 13 kişi . Y:'ra~n- ı '111. Jıt llı Bu konerede batlamı birbirleriıe ";al seyyar berber Recebe çarparak m~ul adam üzerın'.ie :'ı'~i e:.:i larında ~u se!'e balo vermemefe ka· :-- Bizim. t~ınııyet anettiğimin 
"'~ il 1rutnda Nuıllı Müd- 1,-.ıe ep er allkaaı görüşülecek ve ağlebi ihtimal Y aıtıJ§tır. lı lan b' ibda ~ ka rar verdıklennden. clarOlacae balo- dair olan bütün haberler te-ıle a. 
t..:' liçiln .. e Aydm demiryolları bir mügterek nakliyat tarifesi de ya· ŞOFOR RIFA11N OTOMOBIU 1-: 36 ';ın ~ ınaat c mtu a · aunun Uniyon Franaez aalonunda Ye- ~dır. Bu tehcir edilen bir kaç yli• 
~"lt nı~~ lr:ı,aı;ru müf~ttip Refik ~ mlJaabBltBBI prlacaktır. Şoför Rifatln idareaindeki oto bil ~hmet ef:.:di dlikke::fme':fnc;· rllnıesi d~~ idi. Fakat ter- lritı t.araf'?dan Rus komünist fırkaıü· 
ı..,dtr, lıfü ettııı İbrahım beyler ~ •• •• - dtın Bakırköyü d 70 1 mo .. h ld ""·g ani ~ tip he,.U Coki ldup salonunu daha na gonderilen beyannameden ıalattır. 
~lıikata dde.i ıımumi bey der- i 24 uncu hafta bitti M. DUCHAİNE GİTTİ -r Dimitri- :.rpae kya,baanndda Bul ~danrnmDo'--dm .. te ~~ Uı;w ~~dırmıt- muvafık bulmuıtur. Ben de bu beyannameye imamı koy-
"I\' vazıyet etnıi ti ~ . . . . .- , - .- ra ıın an •e u•. ..,. cı a .... m aranma.... . dum Ulrin bu Raci k d" it 
~~~~RKtRDE _,1~Gt I ~ kHtr g~; daha fazla bir mı- ıu!~ ~~~ be~~~:;ı:: ::::.;:run muhtelif yerin-inden :va· iNTiHAR ETMiŞi BiR BOYA 10 KURUŞA MI? ri cibi ber türı::'uhale:ett':. v~:;;~ 

&erlti_r _Türk Ocağının rli ~ ra Vt a ka eıll>edtn mtkttp- ittihadı kltibi umumlsi M. Düchaine . Samatyada Canbui1e mahallesin- A1aldrabı bo1acıları eanİJeti .. mit olanlar ~rafından ".a~ olan \'e 

~UJ.iıı:ısı, bazı vilayetleri~i2- § lı/er müsabak.a~ınm 24 üncl dün hareket etmittir. KADIN YANKESiCi de Alaybeyi aokafmda oturan 22 a- :relıkabıy~ 1.0 kuru~ bo1anıafa ka- zımnen kendi hatalarnu ıtıraf mahiye 
C t ve -naucatı vurut et- ~ haftası dün bıttı. Ctvaplarnuzı TAYIN Fatihte tulamba snıtclan 1 pnda Müzeyyen hanım kocaaı AY rar "ermıttir. Cemı1at ha1at pahalı· tinde olan müracaatla hiç bir a16kası 

sı .. ":::::;':.:,• """~ "''' r~••rl•• •kf=m• ""'u ..... ··- ........ - ..... ....,.. ....... ..... ı:::.:: ... .....: ......... --· ,;. .. ~ ....;ı; ~·= ıl..;'"':::: ~ ... '"'::o. .. - • .. . 
•• h""n ~unac~ktır. Ocak-ı ~erınız. 25 ınCI hafta bugünden Cemal Beyin Trabson tapu mUdüri- eebindeJd altı lllur Pıılıdııe Jmninde mektubundan müteeuiren dtın tuıo pmdllilı loetr kınla 1 .ı.; tb'krar ö d ""'~" _ ; nki Slberya. 

m~ 1 fa•lıvetler ha•- ıtlbaren başlamıştır. yetine tayını' • haber a'--tır MQ. bir kadın tarafından çahnllllf, hınıa ruhu içmiş Haoclıi baatanealne -tı •ı. k.._ "-~-~· L--~~ L'.. ~ Y~ gkilı;ı e • ...._tır. omık tefninin 
· ~~~~-.~IM!NIMllNm• -- · kadın yakalan-- ~•- ' ,- • u ........ ,,_ _,_....., ...... s~o ometro cenubi garblsiıwte bir 

- vaffaklyet temenni ederiz, ·-..-.. •-w,tır. .-ıı ~ aöyk ıl letlir. yere silrillınllttllr. 
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Şehrin üç derdi j - Bu gün son 

. ANKA AP 1 

ASRIN llMDl':il 'MıLLIYET. Tlll 
25 Teşrinievel I m 

BUGÜNKÜ HAVA 
Dün hararet azami 25 ugart 14 

derece idi. Bugün rilzgir poyraz 
e•ecektir. H•v• y&ğmurlu ol&cıktır. 1 

FELEK 

1 - Siit 3 - l1~t 
Birinci sahifeden mabat Birinci sahifeden mabat 

Aşk faciası 

için kendilerine talimatnamenin neşri müıkülat arzetmektedir. Mesela ilk
tarihinden itibaren altı ay milhlet ve baharda cenubı tarki vilayetlerimiz
rilmiştir. Talimatname Eylülde neş- den - kikaoapltk koyunlar için en bü 
rtdilmiş olmasına nazaran bu müd- yük menba orasıdtr - Koyun alan 
det şubat nihayetinde bitecektir. Bu bir celep 8--9 aylık bir zahmetten 
müddetin hitamından sonra Emanet ıonra malını lstanbula getirebilir ki 
fealiyete geçecek ve ahırları tefti~ b'! çok büyük bir külfet ... ~emektir. 
ederek noksanları tespit edecektir. lıı? en mahzur!~ taraf~ butun. celep
Tespit edilen noksanlar ahtr şahiple- lerın hemen ~Y?' mevsım~e pıy.asay~ 

- Pierre Nezelof - tan. rine bildirilecek ve bunların da yap- mal arzetmes~d~r. ~.u vaz.ıyet bıttabı 
ılması için ikinci ve son defa olmak malın ~ıymetırun dutme11ne sebep o-

Mösyönün bir tek zevki var- dar böyle bir şey düşünmemi§· üzre üç aylik bir mühlet daha veri- l':'r. El.ınde para1t olan celepler elle
Iecektir. Bu da bittikten sonra Ema- rındeki malı ıehre y~n yerlerde bu 

dı. Sabahleyin evden çıkınca ga- ti. Karısı israr etti: net tekrar teftişata başlayacak ve ta- ~und•ırur.lar ve mevandatın az oldu-
NENIZ VAR? zetesini almak, katlayıp cebine - Cevap versene! limatnameye tevafuk etmeyen ahır- ıı:u mevaımle~de ~ar azar k~yun ge-

hav~= ı!'lk:8:,!:;;~if.";'0i:..d~i=~~: ~oymak; öyl~ yemeğine eve ge- - Herhalde sen böyle bir şey Iar derhal kapattırılacaktır. tırmek suretıle pıyasaya bakım olur-

bö
.yle olmamasına imkan var mı? Ha- lınce, koltuguna yaslanıp oku- yapmazsın ümit ederim. Diğ~r tarafta. n h. aber aldığımıza g_ ö !ar. İktı t k ı d b 1 1 Buna mani olacak yeııi.ne çare şu-

limden ve kırıidığundan bahsederken mak. - Canim farzedelim diyo- re sa ve. a etı e u mese e, ı e dur: 
kad ı mdan birisi: F k t b" h ft d. b k" meşgul olmaga başlamıştır. Vekalet 1, h k k 

ar - •Nt e:~ var? dedi. Bu suale vel'· a a ır a a ır U zev ın- rum • tarafından ~~n z .. am_ anlarda inek. 'C're. ),.oyun sa asına en ya ın mer ez 

d
.,. b .. de 'zle burada den mahrum kalıyordu. Eve ge- - Senden ayrılırdım. yaptırılan tuberkulın aşısı amelıvesı !erden bir!ni teşkil eden Mardin bir 
ıgım ceva ı musaa nı 1. l k R'k B · "ld" · d' ? d h cleMiryolu hottı ile lstanb.ıla merbut-'k t iyecegım"' Yalnız hatırıma bir tr ge mez, arısı ı et gazete- - em o urmez mıy ın. esnasın a a ırların bu günkü şekli- L.. 1 , .. • d k zı re m · . . k K b' .. dd k · · hh• ld • ld • tur ... grr u .ır.t .,zerın c oyun ta-

vak'a geldi Aaabiyetile maruf hır yı apıyordu ocası ır mu et arısının nın gayrı sı ı o ugu anlası ıgın- . 1 . t !:ıTt .. t T b 
doktora bi; kadın hasta müracaat et· Bu hafta ~ühim bir davanın yüzüne baktı Öyle güzel bir da'.' Emanet tarafından tanzim edilen ~•r er:~~ .:.";ı' a ~~·~ta' ırsb 1 urayak · J ' · talımatnamenin tamamii tatbiki için er rı • u.ı e na ıya u unma 
mış. Doktor '°r:iz '~ar? tafsilatı yazılıyordu . _Genç bir kadındı ki. . . . bir kanun layihası ihzarına karar ve- kabil ob~ ~i '? zama~ et fiatl~rında 

- Han~, ne kimi' ba· kadın, kocasını, metresı olduğu- - Hayır, zannetmıyorum. rilmiştir. mutlak bor 11tıkrar rormek kabı! ola-
- Efendım Allah . n varsa d . . d. ? caktır. 

g'ı•lasın Unkapanında bır fırın, Ye- nu uyunca katletmıştı. - Demek aldırış etmez ın. C b k' ·ı· ti . . f ' · . R" . ,.. . k enu u şar ı vı aye erımız en az 
mişte bir dükkan, Aksarayda bır ev.. ıket, mahkeme tafsılatının - Ederdım, fakat canına ıy- Dag"' ılacak mı?. la Halep ve lskenderuna sevkiyatta 

- Yeter hanım, yeter! Çık1;!i!",i'! tek kelimesini kaçırmıyordu. mazdım . bulunmaktadtrlar ki bu •uretle Mı-
Y. a.nlıı gelmitin! Ben emlak te .,.. Sabah, öğle, akşam gazetelerini Karısı sordu: . . . ıtr ve Yunanis!an piyasasına bile ko-

:;iehzadebaşında Ayaso!yada 

HİLAL ALEl\!IDAR 
Sinemalarında birden son glln olarak gösterilecektir. 

Proğrama ilaveten : ( RIŞAR BARTELMES ) tarafından 

KANLI DENİZLER 
Muazzull vı merakaver !llm dahi gosterilıııcktedir. 

B " . Hilalde 11 den itibaren devamı seanslar. 
U gun. Alem~ardı 1 den itibaren devam! seanslar. 

- Flatlarda tenzilat yapılmıttır. -........ 
Bu gllD 

B~f~K IPERl llNEMl~IN~l 
Muhte~em SESLi TRiO ile, her kesi ığlatıncıya kadar gülduren 
m•mf komik ~:RIK, RA~DOLF un SÖlLÜ KOMiK FiLMi nl ~ 
görmekte kusur etmeyiniz. 

SEHER VAKTi filminin mllmessilesi VIL:vJA BANK! ile en son 
repertuvarında EUUARDO BİANCO heyecanlı muzafferlyeılerl 
ihraz etmektedirler. 

., -. • • --~~- . .. -~·~.. , 11 .. ,,._ ·.ı;. ........... , \ 
·:-~.- .~ .'fi~ • .J :.... '"l -2· ... ; .......-gılım, doktorum. ARİBEI baştan nihayete kadar okuyor- _ Demek bu kadar? ( Bırıncı sahifeden mabat) yun ııönderilmekte~ir: Eğcı: Mardin 

B .. R 9k d oil kim du K • . k vurdu• "- Bu paranın nasıl sarf edileceği hattı koyuncuların ıatıfade11ne açıltr· ı 
,Vakıa gumr~,, ; . ~~ ıeye • • ocası ışı şa aya • . henüz teferruatile kararla mı de"il- aa oralara yapılan sevkiyat lstanbul-

•enın aldı enned~gın~ bilinm faka_t f!" O gün okurken haykrrdı: - Canım karıcığım, gel senı dir Yal d kt 1 ş f·ş·ı g .. dan icra edilir ki bundan ayrıca bir 
anlatacağım ııanbenın vukuuna ihtı- .. . . ruz o or arın şere ı ı e mu- k 'k . • f' d'I x.· 

eli 
" h . . t .. 1 - Biçare kadını Kimbilir ne- opeyım . . . tenasip bir bina yapılacak tefriş olu- ço ı tiaadı men:ı ı elde e ı ecegı mu 1 MELEK SİNEMASINDA 1 

İ H !um~ss!!i: A S 1 mal vermez .. m • ..,e rımız arma or ... . . · . _ H b' k b · .. .. . '. hakkaktır. rınden bir mueuese Avrupadan bir Ier çekmıştır? On sekız yaşında ayır, ıra enı · · · nacak, kutuphane. te.sıs edılecek, vel-
vapur almak iıter, fakat eve! emirde zorla evlendirmi~ler. Bak izdi- * * * haııl do.ktorl~rın ıshfadesıne aıt her Halbuki Devlet demir yollar< ida-
bu vapura gümrük verilip verilmlye· vacın sonu ne oluyor' Ertesi gün saat üçte, Riketle şey temın edılecektır... resi bu iıe layık olduğu ehemmiyeti 
ceğini anlamak arzu eder, ve lb:ım Öld" d' · arkadaşı İvon salonda oturmus- CEMiYET DAGILACAK MI? vermemektedir. Mardind•n lstanbula 

ı 1 d aô - urmesey ı • b' k . . . t 8 r b ge.en er ~ rar. · · . , . . · tardı. İ von sordu: Diğer taraftan odanın teşekkülün- ır .. orun ıçın " enen ıra unun 
- Maafıyet kanunu .?'u~~bınce - İyı etmış •.. Ben ona hak N , M h d den sonra etıbba muhadenet cemiye- delıhdır. 

1930 Mayıs ayına kjd~ gUT?dk a:ın veriyorum. - en var· a zun uru- tinin faaliyetine devam etmesine ar- DEMİR YOLLARI NE DİYOR? 1 
maz! Cevabını altr. htıyatlı a am ~- K t fh' d' I . . .. yorsun · tık lüzum kalmadığı iddia edilmekte-
rmış, İti oa~I~ bağlama.k isterlerb.~r ararm .. e ım e ı ec~gı gun, _Hiç bir şeyim yok. dir. Cemiyet bugün Türkocağında Demir yollar idareaindcn aldığı-
arz!'h~ verı~, ıtı res"!e dokerler. Gu- kadının mudafaasını. dıkkat ve _ Alakadar olduğun kadın toplanacak ve bu hususu müzakere e- mız malumata nazaran bir koyun için 
mruk ıdareaı arzuhalın altına vapu- heyecanla okuyan Rıket: hk·m oldu dı'y decektir Cemiyeti.n bakasına taalluk 8 lira istendiği doğru değildir. 251 

.. -kt f Id ğunu ya on seneye ma u e · . . r 9/928 den beri tatbik olunan tenzi-
run gumru .. en ?"'a o u.. - - Görürsün, beraat edecek . su at ediyor-un? eden bu hayatı miızakerenın hararet ı !atlı tarifeye na··•ran 100 koynuluk 
zar. Bunun uzenne armator vapuru . . . . . . . mı r ~ · münakaşalara sahne olacağı muhak· -
alrr ve yola _çık"1aya Iı_a~ırl~~· Tan;ı dedı; onun g;bı azı~ sahı?ı bır _ Yok canım ... Aklımdan bi- kak sayılmaktadır. beher vagondan 112 kilcmetroluk me 
bu sırada gumrukten tki~cı ~ır tebl!· kadını mahkum değıl, tebnk et- le geçmiyor. Odaların teşkilinden sonra muha· aafe için ancak 180 lira alrr.maktadrr 
ğat Y.apıl~ ve ~apurun gumruğe tabı mek lazımdır. Birdenbire hıçkırmag· a bacla- denet cemiyetinin hikmeti mevcudi- ki bu fiat koyun bapı• 180 kuruş e-ld 1 ~ der. Adana • Nuseybin hattı bu mik-
0 uBgu baoy emk'r... l"kadarlarını hi- Kansının bu heyecanı, ateşi, dı. İvon arka~aşına yaklaştı. yeti var mıdılr, yokmu dur~ .k. tardan ayrıdtr ve bu hat idaresininde, 

ız u va anın a a h k h . .. Bu sual stanbul doktorlarını ı ı 
ni hacette söyleye biliriz Buna dair umması, ocasımn oşuna gı- - Kuzum nen var' Soyle ba- t. kt d B' kı d k kendi menfaati iktiza11ndan olarak • • . . · par ıye ayırma a ır. ır sım o ~ . ,, ki k d. 
hıç mutalaa dermeyan .etm~~en Y.a~ı- dtyordu . . . • . na. torlar cemiyetin bakasını münasip tenzı~~tta bulunma~• be enrne t.~ ır. 
yoru~ ·•· ~.evlet haysıyetını duşun - Pekı, ya benım bır metre- _ Felaket... görmekte ve oda idare heyetinin gü- Bır ka~ı>r ."'.1ar~ındcn .al.tı, gunde 
• •k11zu~ böyle mütenak~ rey~~!.e sim oldugunu haber alsan ne K ? nün birinde doktorların mesleki mu- gelmektedı~. Suratın tezytd~ <ıe ka_b~l-

:carı ızrar ed•nler acaba ne duşu- ' - ocan mı • kadderatı üzerinde tahakküm göster se de b!.! c~het koyun naklıya.tı tçm 
n ,ı :r? yap~rsıı;ı · .. . .. .. • - Evet. melerine mani olmak için bütün dok faydadan. z:yadc mazarrat tenun eder. 

BAR NEDİR' Rıketın gozlen dondu. - Ne oldu? torların bu cemiyet etrafında müte- 1 Haftada ıki katar gelmektedır ve bu-
Bil:niyordun Emanet ~ar i•mi nl- - - Bu kadının yaptığını yapa- - Artık beni sevmiyor. sanit bir kitle teşkil etmesinin müna- 1 nunla htanbul piyasaaına munt:'za· 

t n l~ı rerlerden ayrtca bır ~eımaltr- nm; seni öldüri.ırum • - Emin misin? sip olacağı mütalaasını ileri sürmek f ~o 2,000_ koyun ':"'kle~'?ek kabıldır. 
, lakın Emanet memurları bar ne- H l __ Evet. Du··n bana·. Senı·n tedirler Eger bu cıhet tc:nın edilırs: et mcs,._ 
f k 1 d ki • • bu - apso ursun . · · h ııec1·1mi ı k 

l , ar ın a 0 r. .a 1 arı ıçın ı:u O . 
0 
•• 
1
_ Buna muarız olan diğer bir kısım, lesı & 

1 1 ° aca ta. 
Makam~· Krmu •ar. Makmı da şo-, - layı~:· . . ihanetini haber alsam, seni doktorların mesleki bu te§ekkül et- KASAPLAR DA DİYORLAR Kİ 
v tcfsır .e~ş· Kocası r;olumsedı. Fakat bır- dürmem, dedi.. rafında toplanmasındaki faydanın o-

0 h 1 d k d b t d d b 
Diğer taraftan kasaplar Şehrema· 

- a ıın e. a ın ız. me e en »e en ire karısı sordu: Ve hıçkırarak ilave etti: daya mensubiyetle kabil temin oldu- k k ~ ( d d 1 d netinin aldığ. resimlerdC"l ş: :'ıyet ct-
ın_ a anıe ı ~n y~r ır. - Peki, ya ben sana ihanet - Anladın ya ... Ne feci şey g..ınu ileri sürmektedir. Bu grup ce· ır..ek'<• ve bu reı:mleriu makul bir 
Eger b:ır sahıplen bunun farkına ? b • miyetin Iağvi taraftarıdır. Bu ik' zıt 

, r c!n kadın müstahdemini savar.. etse'll, sen ne yaparsın. yara bı l... d h .. 1 b d• halel~ te,,zili lal:A olun., et fiatının 
ı · · · · ki ka ı B '? • Naklede cereyan an angısının ga • e e ~cc- 10 kuıu• ktıdar ucuzlama11 imkanının 
ar da ışı gayn tabu şe e ao r arsa - en mı. 1 n ğini bugün göreceğız. mevcut • olduğuau ıöylemektedirler. 
kartşmam. Vebali E~ne:'Er~~lur. Kocası duraladı. Şimdiye ka- SELAMİ İZZET FETHi BEYiN FiKRi Beher koyun için alınan yalnız mez-

Spor 
FENERBAHÇE. TAKSIM YENi 

YILDIZ 
Kadıköyünde Fenerbahçe Stadın· 

da (sabık İttihat Spor) 
Program 

ı - Atletizm. 
100 Metro 

1.500 
U.·unatlama 

Saat 
10 

ffl ILLIYETIN EGLENCELERI 
Etıbba muhadenet cemiyeti umu- baha resmi 233 kuruştur. Daha ahır 

mi katibi Fethi B. diyor ki: parası ve emsali gibi rüsum etin mali-
"- Etıbba odasının teşekkülünde!'. yet fiatır..ı artmuaktadrr. Kasaplar:ı 

sonra, şimdiye kadar bu vazifeyi ifa nazv•m emanetin rüsum bahıında 
eden cemiyetin artık vazifesi kalıp bir az fedakar hareket etmesi etin u
kalmadığı meselesi mucibi münakaşa cuzluğunı;ı temiıı edecek en birinci a
dar. Bu hususta iki kanaat mevcut- mil olacakhr. 
~: o o~o 

1 - Cemiyetin vazifesi kalmamı~- EMANETİ.N DÜŞ ND ~ 
t B. ı h ka nmaaı ı- dı Kasapların ıddtaıma m.ıkabıl Ema 
ır. ınaena ey pa aaım r. • ı. . el •• 

2 - Odanın mesaisini kontrol ede- ;ıetia no .. tayı nazaı ı '~ . u. . . . 
b'lm k b'h tmek ve d kt •- Mezbaha resmının et fiatlerı 

ı e , onu ten ı e o or- .. . d 1 b" · --"-

.8İLL1 DOV 

Par.a.r gunünden itibaren 

ALKAZAR SİNEMASINDA 
htanbuldı ilk defa olarak 

Düztaban Bastıbacak 
amiai"' arasında 

.. 
e e başi Gardenı 

Oııiit1'üzd ·kı cumartesi günü kat'! olarak program de ıılyor 

Konservatııvar~a Bir Musa~aka 
l'cpr Y1nk• 
· iık k 1h:..·ıha uına ve paı :r 

a sir~emasında 
Bu gün 'e lıüıür hafta zarfında büyük muzafferiyeılerle 

irocslne devam edece~! 

M O R İ S Ş Ö V A L Y Enin 
tem..;ili 

PARİSLI ŞARKICI 
ve RAKEL !\IU l.ER in şarkılarını işiden ve gôren ıeyfrcller 

kendilerini K:\Zl:\O D< ı P.\Rl de bulunduklarını Z!nnederler. 

s.at ı .ı ten iıibareu devamlı matinele··----

400 
Disk 
Sırık 

Çirit 

10 15 
10 30 
10 50 
ı 1 

ların tcmenniyatını terviç ettirmek i- uzerı!' e eı!"ı ı ır tesır . yap:ı~rnı 
· · · d faalı'yct· tahmin etmiyoruz.Mamaft bu •ıle meı ı 

çın cemıyetın cvamı ı muva- cak kam bah ·d 
fıktır. Bilhassa doktorlar arasında- gul o~a. ~ mez .. anın.• are 
ki muhtelif kitlelerle oda araıında na heyeti dır~ Rusumun te'.'zılı kabı! olup 
zım vaziyetinde bulunması için cemi- olmıyaca ını oralf tayın eder.• -

Mağnisa vilayetinden:,~_ 
200 

Yüksek 
800 

3.000 
Oçadım 

11 15 
11 30 

1 30 
1 45 
2 

yetin bakası elzemdir. Ben muhtelif Dünyanın en buvük barit<ınu 
arkadaşlarla temas ederek kani ol- • · -, F Ü 
dum ki ikinci noktayı nazarın etrafın T l l A R U F 

l - Manisa istaııy~nu civa.rında. inşa ~~lmekte bulunaJl ;ııe 
tebin -;atı inşaatı ke_şfı .~e .. resımlen ~ucıbınc: kapalı za~. ddeııe 
115-11-929 cumartesı gunu saat ondort buçuga kadar ınu 
münakasaya konulmuştur. 

2 -Bedeli keşfi (20250 lira (35 kuruştur. .. t J!IU 

Bayrak 400 x 300 x 200 x 100 

2 15 
2 30 
3-

Bu rftnkll yeni 
bilmecemiz 

Harp malulleri soLDAN sACA: 

Dftnkll bllmecemlıln 
halledllmlf (!ekil 

YUKARDAN AŞACI; 

da toplananlar daha kuvvetli bir ek
seriyet te9kil ediyorlar.,. 

T. SALIM PŞ. NIN FlKRi 
Etibba odası reisi Tevfik Salim 

Pek yakında 

ELBIMRl SiNEM!SINDA 
Tafsilat almak isteyenlerin vilayeta maarif müdUrliiğıJ!I 

racataları. ./ 
~~~~~~~~~~~~~~------

paşa da diyor ki: 
- Oda ayrı, cemiyet ayrıdır. Bun- hir kaç konser verecektır 

!ardan birinin öteki ile münasebeti =;:======~==:= 
P reva ı ı tor v u ı n Miifliriyetindc11

: 
• • eti~ 

Mütekait harp malülleri bugün Dal 1 - Çalgı (3) Nota (3) . 
ruliünun konferans salonunda bir 1 2 - Emreden (4) Annemın koca- 1 - Bir renk ismi (4) Fidan (3) 

yoktur. Cemiyetin faaliyetine devam '!! 
edip etmemesi mevzuu tetkik edil- Eleksamlr llum.ı nın 

kongre aktedeceklerdir. Fakat şimdi- sı (4) . . . 1 2 - Lakin (3) Şita (3) 
ye kadar bu içtimam tarihi ayın 18, 3 - Duvar etaıerı (3) İçme ye- 3 - Tütünün ifrazatı (5) Not:ı Haydarpatada Valdebağında Prevantoryumun 19~y.l(il 

mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan EKMEK, SÜT, TER";' çİ ~ 
ile KONSERVE, SABUN ve GAZ b.~rinci teırinin (28 ~.6;plt 
zarteai günü sat 14,5 da Fındıklıda yuksek mekteple ?'u 
ğindeki komisyonda pazarlık suretile ihale edilecektır. el lı' 

dikten sonra cevap verilecek bir me
sele teşkil eder. 

dıha sonra 25 ve daha sonra da 29 mek kona.o şey (3) • . . (2) 
una talik edilmek istenmiştir. Bir çok 4 - Muddeı umumının talebı 4 _ ldamet (2) 
uzak yerlerden gelenler bu karışıklı- 5 - Nam~~ (2) Nota ( 2) 5 _ Hakla Haksızlığı ayırma (7) MONTE -KRİSTO 

!ilmi ga itiraz etmişler ve bu gün içtima 6 - En ıyı (3) 6 _Beygir (2) 
edilmesi için Vilayete de müracaat 7 - Beyaz (2) Duvar (3) Nota (2) 
eylemişlerdir. Bugün toplanacak 

0
_ 8 _ Tery ( 3) İade ( 3) 7 - Çenenin biyığı (5) Nota (2) 

!anlar içtima 29 tarihine bırakmak 9 - Su'riyede bir memleket ismi(3) 8 - İnsan küme9i (3) Ağız (3) 

Benim ve Neşet Osman J;ıeyin çe
kilmemiz her hangi bir noktayı nazar 
ihtilafından delil, iki yerde birden 
vazife almanın kabil olmamasından 

Fransız sinema san'atının 

muzafferi yetidir. 
Taliplerin teminata muvakkatelerile muayyen zaırıan • ,..... 

zır bulunmaları ilan olunur. 
ileri eli r. ineme cnlerdir. Koku (3 9 - ulu ilav 4) Tabaka 3 

· · · d o· · · b l kt k Bu'·tun" - Do"rdu··ncu" kolordu «Zabi-
konuşurken tuhaf bir şey oldu. ğınızı yaparım. saa e mızı u aca ı · 
Muhsin bey bir aralık sözün sı- Miralay hiç it•rıız etmedi: bu düşnükler onun göz kapak- tan at yarışları » yapıyor ... 
rasını getirdi: - Peki Hamra hanım! lan içinde hapsoldu! Haydı sizi de g1'türeyim .. 

- Geçen gün size bir yüzba- İç hekimi Murada da bunun Zafer günü bir başka kolun Ben hemen ellerimi çırptnn: 
şı tanıtmıştım... tıpkısını yapmıştım. O günden arasında sıkılmak ona ne kıs- - Giderim ... 

- Evet... beri bana hiç bir ~ey sciylemi- kandıncr ne ağrr gelir değil mi? dedim. Başhekim de: 
- Nasıl buldunuz onu?.. yor. Yalnız fırsat buldukça laf Oh... Hasancığım, üzülme. - Gideriz ... 
Hiç bir şey anlamamış gibi arasına sıkıştırıyor: Ben ömrümün sonuna kadar se- dedi. Beni sevindirecek daha 

"Milliyet., lrı edebi lefrtkası : 72 

~ŞK GÜNEŞi 
Etem izzet 

göründüm. - Ah şu İzmiri çabucacık ninim. Sen ortaya yeni bir düs- başka hiç bir şey olamazdı. 
gene gürültü yapmışlar. Gazi yor, uzun uzun konuşuyoruz. - Çok iyi bir zabit... alıverseydik. tur koydun: A.lı:§am ... 
iki saattan fazla süren bir nu- Bu sabah ta burdaydı. Dereden dedim. Gözlerimin içine baktı, İşin biraz da latife tarafı: - İnsan ve ... Vatan sevgisi Hemen gidiyoruz. Gezintimiz 
ttık söylemiş: tepeden çok şeyler görüştük. gülerek: İzmir alınınca hangisinin dedi- birdir! Her sevgimizde vatan iki, iki buçuk gün sürecek. Ya-

- Efendiler. Gittim, cepheyi Ben çok hoşuna gitmişim. Ba- - Sizi onunla evlendinneyi ğini yapacağnn. Muradınkini sevgisinden de bir karışık olma- rışlardan sonra cepheyi de ge-
baştaı; b.a~a dolaştım, geldim. bacan bir adam. Hiç sözünü sak düş~ndüm..... . .. .•. ~i? M~ralayın~ini mi_? .. Halbu- lı ve her şey onun için yapılma- zeceğiz ..• Öyle seviniyorum ki. 
Askerunızın sünglileri daima larruyor. Dilinin ucuna ne ge- dedı ve ... Sankı soyledıgıne ka- kı benım kalbımde bır Hasan lıdrr... 1 Mehmetlerin arasında kalmak, 
takılıdır. Taarruza da, müdafa- lirse hemencecik söyliyor. bahat yapmış gibi ağznnın içi- var degil mi? .. Onun aşkı, onun Bu fikrin sonuna kadar gale-ı' onlarla konuşmak, onların sün
::ıya da muktediriz. Fakat kan -Siz çok hoşuma gidiyorsu- ne baktı. İç hastalıkları hekimi imanı, onun ... Onun... Onun.... besini görmek benim için hayat gülerindek.i panltıda kurtuluşu-
dökmeden istedigimiz sulhu nuz Hamra Hanım. Murada yaptığımı hemen hatır Onun!.... ta en büyük neş'e kaynağı ola-ımu:ı;un güneşini seyretmek! 
. apmak istiyoru,._ Eğer veril- dedi. ladım. Ona da yaptnn. Elimi <;> _doym~d~n, görmeden, ~~- c~ktı;.Çünkü seı;i.n gözlerimden1 Vatan çocukları için bundan 
rezse, bız alacağız Sizi kendi - Neden?.. haritanın üstüne göturdıim, par fennın neş esme kanmadan ol- hıç bır zaman sılınmeyecek o-

1 
daha heyecanlı daha zevkli ne 

kerdimizden emin olmaya da- demedim. O devam etti: mağnnla gösterdim· dü. Vatan kurtulduğu gün o lan çehrende Vatanımı sevece- olur ki' ' 
vet ederim.... - Hem kadınlığmızın bütün - Muhsin bey. Ne var bu- beni kollarının arasına alacak: ğim değil mP.. ... 21 Haziran •. 
demiş. Bundan daha açık söz hususiyetine sahipsiniz. Hem rada?.. - İşte mükafatım. Vatanımın - Yaşasın o büyük Türkiye! _ Paşam size misafirler ge-
nasıl olur?.. de pek çok erkekleri geride - İzmir. kurtuluşunda sevgimin hurriye- 19 Haziran. · d' ı b ak b h · · tı r ım ... 

16 Hazıran... , ır an ır alınız var! dedi. Ama ne bakış, ne diyiş! tini buldum.. Cepheye gidiyoruz. _ O miralayım sen misin? .. 
Mıralayla çak ahbabız. Üç Miralayın iyi gözle beni gö- Hemen ilave ettim: diyecek, beni sıkacak, sıl<acaktı Mehmetlere ... Mehmetlere. Paşa hemen yerinden kalktı, 

d1irt g·;nde bır hastaneye gelı- 1 rü ü. Yoksa neyim var?. Fakat! - İzmiri aldıgımı:t gün dedi- 1 ve ... Vatan saadeti içirde aile Miralay ı;öyledi: Muhsi!l beyin elini sıktı. Kendi 

--- 'Jfl e 
sine başhekim ve beıı. ~~!<:~: 
dildim. Başhekimi goruıı lJeıt 

- Öyle ya ... Öyle Y11·~ıı.Jfl'~ 
İnönünde yaralandığ~ bııl~ 
beyefendi gene başhe~111de b•' 
nuyorlardı. Hastanelerın . 

(ı• 
zaman kaldnn... . 'I<i ı.-e 
dedi, sonra benimle bır_~1ıdllıt 
me konuştu, tanış.~ıg edİ· . 
memnun olduğunu soYl i f':r 

Paşa: Kemalettin Sıı~ıı p3' 
Tam genç Türk ordus~n ıerı-e1'. 
şası. Ateşli, imanlı, soY fıŞ1'1 
gözlerinden zeka ve ateŞ giyi•1

: 

ran bir paşa. Çok sıı:d~ 1tıııll3 
miş. Bir nefer elbisesını~ .. 

di r .,.ı. dS 
şından .. Miralay .!0 yaşıtı 

- Daha otuz dort 
On dört kere yaralandı . 

Halinden belli. 
- Vatan .. 

ve: 1 1ı 
- Mustafa Keına " 1<ııtl<',1 

kelimeleri ağzın?an ç:eıı 'iş. 
iri siyah gözlerinın ııteJeıı 1'~' 
dığı, dudaklarının alev . 
rulduğu görülüyor. ( Bitr:cdt) 
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YENi ANKETiMiZ 

• Parltı baklretıl filminden bir saha 

~etro Goldvvin Mayer şirketi mümessilinin mutalaası 
lııııt Sesli ve sözlü filmler hakkında 
~lıı,~Ia~nız nedir Bu yenilik sessiz 
..._~rı körletecek mi 

'İııı ı;eı emirde şunu arzetmek iste
~·a ~e!)j ve sözlü filmler Sinema 

"1ıter tı ıçın son derecede mühim ve 
~ b.aan bir ihtira'dır. Bu seıaiz fil
~ğ1 '". göstcrmege muvaffak olma
ltiu ~~sı ufuklar açmı,tır Hülasa 
. b 1lnı. bize kürei arzın bir ucun· 
'>it Ulunan tiyatro, müzik hol meş
~., ~e herkesre tanınmış artistlerini 
t.;bJ;•td; .temaşa etmek ve işitmek 
ıta ~etını bahşedecektir. Bu suretle 

~·th Uffe gibi neşhur bir baritonu, 
V , 1° ° Fletta gibi Lıir Tenoru ve 

fill sa ~ibi u:r ~'"irradonnayı işid 
'llıe · Fıkrı 'le kılınca s .siz film ö
ei : _"'ahkUmd yalnız !ıunun iç.:ı 

' ı a za. ~n .C. r Asgari daha 
' < gt'• müddet • sessiz filmleri gö
j ' ._\ve pek ulıi olara1< bu müd-

~ı,,·1da ist r sesli ister sessiz ol
' " 1 ':ıir film daima l cı;.nilec k 

'lr fı d 3 ra ' t bulmı-
.... c . . 1 
~ı. 1 ıene ııncrna mevıımı na:iı 

1( ır? 

'tanaatim l·ur izahını pek 
· bulduğum ba. esbab t~htı tesi· 

1aı. b., senr gelecek seneye nispet· 
il a ıyi olac.ıktır. 
ita u mevsimde en ziyade şayanı 
~()~ fılmler sesli olarak evvela 
t~~ DWAY ŞARKISI sonra BE· 
iı& GÖLGELER. Sessi? olarak CA 

~, !<:ADIN, ALTIN filmleridir. ihtiras /iirrıınden bir levhu 
,ı.~r Metro _ Goldwyn • Mayer fili çevireceksiniz? lar ilave edecegi. Bu suretle halk 
"11dir. - Başlangıç olmak üzr-e sözlü fil- sadayı işidecek ve ayni zamanda yazı 
...... s·· mler için muhaverenin cereyan ettiği }ı olarak türkçe tercemcyt takip ede· 

~, .... , .. , ~ii ii ~ra·s,~· T Meıe~e ı 
Milli Dove ve Antonyo Morene 
~ ~ın§in~ in küçük bir kas~basın- 1 ğinin sebebini sorar. Reis buna fev· Victor bu beyazlı kadını aramağa baş 
1-~ı 1 vaz.ıfe ede? muktedır . bir kalade kızarak valiye gidip hakimin !ar. 
:1di ~hakim;. (Vı~tor Crom~ıre), mevkiini büsbütün sarsacağını söy-
·ditı tidarı nıspetınde terakki ede- leyerek kadını tehdit eder. Bunun kendi karısı olduğunu an
'tıiııı !iden dolayı kızarak merkezi Kocasının işini bUsbütün bozdu- !ayınca son derece dehşete düşer. Ka 
~ h.ı~te gidip. oradaki Franaız vali- ğunu anlayan (Helene) reise bu ka- dmcağız tabiatile masumiyetini ispat 
''ir. ıı'?d.en. şık.lyet .etmeğe karar rarından vaz geçerse her istediğini eder. Fakat kocasını oraya kendi men 
~ltcı. akiıniri çok guzel olan karı- yapacağını söyler. Kadının mağlup ol faali için gittiğine bir türlü inandıra
~' •no) de kocasının, bu kadar duğunu anlayan reis gitmekte israr maz. R•isle kendi arasında gürültü 
~ doı"e istikam.etine ra.ğmen n~·.ile k":dına ilanı. aşk.ederken 0 s~r~d.a dolayısile hiç bir şey geçmediğini is
. ti?/Yt terakkı edemediğine mu- eve sırkat kastıle gıren bır mu>1kışı- pat etmek isterse de kocası onu bir 
. , ~ ır .. Fa~at Pariıli bir avokat nas yakalanır ve kargaşalık esnasında türlü affedemez. Bu izzeti nefsi ıo 

\'le ~~ndısının çok namuslu olup reis öldürülür. çok ağır gelir. 
~ ~~k vermed.iğ!n~en dolar' koc~- Musikişinas (~el.ene) e tecazüze 
~ Ço~ •el~medığını, halbuki, zevcın başlar. Kadın kendını mudafaa ve mü 

· t ~Ilı •kt_ıdarsızların reise müma- tecavizi eline geçirdiği bir bıçakla öl
~Jıııc •lerı yüzünden, daha büyük dürmek isterse de muvaffak olamaz. 
; lo~ elde ettiklerini söyler. HE- Bütün halk bu katil hadisesinden te· 
ı o(d namuslu ve müteaasıp bir !aşa düşer ve yakalanan musikişinas 
. Rid Uğundan buna m~ğber olur. da reis~ katleden kendisi olmayıp be-

1tıni er. Kocasının vahye olan zf. yazlı bır kadın olduğunu söyler. 

Fakat netice düzelir. l'aristen ge
len Carouge, Victora birlikte çalışma 
larını teklif eder ve Victor da yeni 
hayatına başlamak Ü•ere karıalle Pa
rise hareket eder. 

"First Nation Pictur., fabrikası 
mamulatindan olan bu film hissi bir 

( ,. 
1 

Haftada bir söz ____ ............_ .. _ 

TüRKİYEDE SİNEMA 
- --- ... l ıcmlekette olduğu gi-. r11111--------... ll!~ 

bi l.ıı,.ü': de yavaş yavaş bir «Sİ·, 

_S_e __ s~li_F_il_m_n_e__,.....d_i_r_?_. _j 
tığını gayet basit bir şel:ildc anlat-J

1
,.•••• •-

mak faydalı olacaktır. / 

nema tıcareti» teessüs etmekte ı ı 
dir. Vakıa yeni gümrük tarife-:ı · 
sinin filmin kilosuna 15 lira re
sim koymasına rağmeıı bu tica- . 
ret yerleşmekte ve biı az da in

Evvela seslı filmin çevrilmesin
den başlayalım. Bu 'nevi filmler çev 

1 rilirken artistin söylediği söz ve t 
diğer gürültüler kiimilen ayrı bir 

1 tertibat ile zabtedilir. Bu suretle! 
hem hareket hem de ses zaptolunur. 
Ses iki türlü zaptolunur; ya bildiği-1 
miz gramofon pilakları üstüne, ya- ı 
hut filmin kenarında üç dört mili
metre kadar genitlikte bir yere hu
susi bir cihazın zıya vasıtasile res
medeceği çizgiler vasıtasile. Böyle 
ce yapılmış filmler yine kendi sis
teminde ki makinalarda gösterilebi

kişaf etmekte dir. 

lir ... 
Şimdiki halde dünyada meveutllllill!İ•ıiilıiıi•••ıiııı••••• 

sesli makinalar üç sistemde yapı

Sesli film göstermeye m ılısu' 
makine (Veslern Elektrik) 

lır. 

Birisi yalnız pilaklar vasıtasile 
ses verenler. İkincisi yalnız kenarı 
cizgili filmlerle ses verenler. Üçün
cüsü bu iki sistemide havi olanlar
dır. Pilakla ses verenlerin sistemi 
daha kolay izah edilebilir. Her fil
min kendine ait numaralı pilakları 
vardır, gösterme makinasında da iki 
daireli yani iki tane döner tablaaı 
olan bir gramofon vardır, bu gramo
fonun makinası filmi gösteren ma-
kina ile birlikte hareket edecek ıu-Istanbul yeni sinema mevsimilc 

b rette yapılmıştır, biirisi batlayınca eraber yep yeni bir icat karşısın· 
da bulundu, bu icat sesli film dedi- ötekide başlar. Pilakların değiştiril-

. . . mesine gelince gramofon tablası iki 
gımız şeydır.... ld ğ d b' 1 k d tane o u un an ır p a önerken 

Bu sene eveloi Opera sinemasında öteki hazırlanır ve birisi bitince ö-
Sesli filmin sesi yazan çiz~iler/nln resmi 

Sesli filmin sesıııı 
(Hoparlör) 

ı•eren 

nın perdeye aksinde hiç bir değişik 
lik yoktur, yalnız ses mes'elesi için 
sinema salonunda ayrıca tertibat ol· 
mak zarureti vardır. Sesli makin.ı· 
!arda ses tertibatı arasında birde 
«Sesi büyülten> alet vardır. Bu bi
zim bildiğimiz ctclsiz» aletlerinin 
ruhunu teşkil eden telsiz lambalarİ· 

Bu gün henüz hiç ta.nrirr. edil 
memiş olan sinema ticareti ses
li filme doğru yürümekte çok 
vasi bir ufka girmektedir. Es;r
sen eldeki istatistikler bfütin 
dünyada oldugu gibi bizde de 
seyircisi artan sinema işinin bir 
Avrupa kafasile tanzimi halin
de bugünkü inkişafın tezauf ede 
ceği muhakkaktır. Fakat maal'e 
sef bizdeki sinemacılar yekdi
ğerine ve bu suretle kendi işle
rinin bü.l:'ük hatlarına karşı bir 1 
Senegallıden daha geniş düşün
ce ile mütaharrik değildirler. 
Bu fena iptidailiğe ragmen Is
tanbulda sinema işi yep yeni 
bir çığıra girmek üzredir. Sesli 
filmin girdiği yerde sessiz filmin 
işleyebilmesi pek güç olduğu 
görülüyor. Sesli filmler Türkce 
olmasa bile gürültüsü ve mı;,. 
kasile insana daha hakiki his 
verdiği içindir ki buna rağbet 
artıyor. Bu ragbet önünde Is
tanbuldaki diğer birinci hatta 
ikinci sınıf sinemaların da bir 
iki seneye kadar kamilen sesli 
makine ile teçhiz olunacak.lan 
muhakkaktır. Bunun neticesi 
olarak sinema seyircilerinde bir 
tezayüt kaydedilecektir. Lakin 
b_una mukabil diğer vilayatteki 

1 
sınemalar - Ankara ve İzmir 
müstesna - yavaş yavaş kapan
maya mahkum olacaklardır. 
Çünki bugün onlara film veren 
Istanbul sinemaları yalnız sesli 
film getirecegi için sessiz film • sesı erkek hrU/ından, A sesı lı:udırı turafmdan, A sesi çocuk tarafı . .ı, 

gelmiyecek ve sinemalar sesli 
film gösterinceye kadar faaliyet 
!erini tatil edeceklerdir. Temen
ni edelim ki şimdiki halde biraz 
pahalı olan sesli ınakinalar ucuz 
layarak sinemalarda da sesli 
filmeler gösterilmesine imkan 

le yapılmıştır. r;erek adi bir gra
mofon pilakr· '' Trre!<sc filmin ke· 
narındaki ~T1P.=.P"" ı verdiği ses vek 
hafif olC:.uP.11 ıı.dan bunu salonuıı ce
sametine göre büyültmek zaruridir. 
İşte büyültücü aletler bu işi gören
ler. Filmin yahut pilağın hasıl etti
ği sos büyültücü cihazla kuvvetlen
dlrildikten sonra perdenin arkasrn.ı 
lı:onınuı mütaaddit hoparlör (Haut 
parlcur) denen bağırıcı burulara gi· 
dor ve onlar vasıtasile ses ekran
daki hayalden geliyor hissi hasıl o· 
!ur. Eiter bu söyleyici aletler ekra· 
nın münasip yerine konmaz ve ses:ıı 
baş hizalarından çıkmasına dıkkJt 

edilmoZ&e aeıli filmde beklenen te· 
air külliyen mahvolur, ses hayalda.-ı 
değil başka yerden geldiği için se
yirci üzerinde hayal ile müşterek bir 
toslr yapmaz. Bu •öyleye:ı alete L:t • 

boyları bazen 1,50 metreye yak'aş
maktadır. Bugün piyasamızda m v· 
cut olan sesli makinalardan Opcrı 

olsun. 

Bu afta .• ! 
Bu hafta Beyoğlu salonlarındaa 

yalnız iki tanesı, Majik ve Melek prv 
gram değiştiriyor. Diğerleri. Alham
ra ve Opera geçen haftaki proğram 
!arını takip ediyorlar. Majik bu ha!ta 
Anni Ondra ve Andrc Roan'ın bir 
hafif komedisini gösteriyor. 

Melek'te güzel BU!i Dov 
ve Antonyo Moreno hissi bir dram 
oynuyorlar. Alhamra Moris Şöva
lye'nin "Parisli Şarkıcı" filmini haklı 

' 

son_ ra da A:ii.ımrada tatbik edilen ı teki. kendi kendine çalmaya başlar, sinemasında ki makına pilaklı ,e 
bu yeı:iiik, bilhassa çok iyi ayar bu sıstemin ameli ciheti sessiz bir 
ed:lmiş mükcımnel bir makinesi o- film içinde bilaherc muzika ve gürül Alhamra sinemasında ki de hem pi· 
lan Alhamranıır cParisli şarkıcu tüyü havi pilaklann doldurabilme· lak hem filmdon ses veren sistcmd • 
filmini görüp dinledikten sonra in- sidir Diğer sistem büsbütün başka- dir. Bu son sistem dünyada e,.,· c )le 
aanı hayrete düşürecek bir ihtira dır ve ses ihtizazatının ziya ihtiza· kullanılan Vestern-Elektrik mark.ı
oldugıına kail olmamak mümkün tına tchavvlllü esasına istinat eder. 
dcgildir. Biz bu sözlerı karilerimize. Uzun ve fenni malumat verm ye ha- 1ı makinalardır. Alhamrada gost .._ 
söylerken, medeni her han~i bir ica.I cet kalmadan söyleyelim. Bu sistem rllmekte olan cParisli §arkıcı>fil ., 
da, bir Senegalli gözüyle bakan ipti·! de resmi havi olan filmin kenarına şeridin kenarı çizgili cinsdendir 
dai insanların ruhi le hareket etme- hususi bir cihaz vasıtasile sedanın, B. 
digimize temamen kaniiz. ihtizazatını cizgi şeklinde resmeder 

Fransanın en yüksek sinema ta• ler. Bilahere bu filmler gösterilir
biları bile lıu yeniliğı ilk gördükle- ken cizgilerden geçen ziya cSelen
ri zaman hayretlerini setredememiş- yum» isminde ki maden mürekke
lerdir. Seslı Ii~m ." ~~ s~n hafta batından bir lovhaya geçer ve bu 
Alhamrada seyacılcr uzerıne yap- levha üzerine düşen ziyanın kesafe
tığı tesir o 1':adar şayanı dikkat ol- tine nazaren elektrik nakllyati artar 
muştur ki bazıları çıkarken sinema bir cisim olduitundan bundan isti
perdesi civarında bir adamın saklı fade edilerek ışık aeıe tavavvaı e
olup olmadığına bakmak istemişler· der. Esssen bu icadın en mühim nok 
dir. Her yeni icat gibi buna da pek tası burasıdır. Haya!! alırken sesi 
yakında alışarak gayet tabii bir şey ziya ibtizaıına tahvil ederek filme 
telakki edeceğimiz şüphesizdir.. i•çirdlkleri ilbi gösterirken de uu 

Bununla beraber sesli filmde per- lhtlzazatın resmini sese tahvil etmek
deye akseden hayaldan nasıl ses çık te dirler. Sesli filır.i::ı hayal kısmı-

' Parisli bakire ( Majitle) 1 
ANNY ONDRA VE 
ANDRE ROANNE 

Monpamasta bir sürü ecnebf 
ressamları refakatında her gece 
sabahlayan sarışın Anny her 
sabah kendini yatağının dibin
de ve yerde bulur; Bu kızcağa:ı 
Gri isminde çok çocuklu ve gü
rültülü bir ailenin yanında ki
racıdır. Her sabah kalkar kal-

, 

'l\a t ~· söyliyerek zevcinin ikti- Bu hadisede karısının dahli ola-
agmen neden terfi edemedi- bileceğini hatırına bile getirmiyen 

dıramdır. Billi Dove bermutat çok Alh d a l · · d' l d.,. · ·· eld' amra a g ze sesını 111 t l!ftnız g~ ır. _ 

kmaz da koltoğun: yaylarile _ ·= .. ·-·---
jimnastik yapar delişmen bir iyi ücretle bir model arandığını 
şeydir. Ev sahibine borcu oldu Anny'ye haber verir. Anny bu 
ğu için evden gizlice kaçan ı\n-j adrese müracaat için dostlarr
ny bir heykeltıraşa modellik e-

1 
nın birinden i~tiare ettiği oto

derse de herifin yaptığı heyke- mobil ile giderken bir polisin 
li beğenmediklerinden onu kı-1 suratına attığı kiraz çekirdeği 
rarak kaçar gider. Onu tel,rar için takibe uğrarsa da araba sa 

hibi olan dostu J acques Servi
eres kendisini kaçırır ve kendi 
evine götürür. Anny kemali ha
yretle görür ki o ev elindeki a
drestir yani model isteyen zat 
o arkadaşıdır. Lakin bu arkada
şın bir metresi vardır. Anny bu 
nu bildiği için birakıp gider fa
kat genç adam kıza tutulmuş
tur. Bir Maceradan ve tuhaf sa
hmelerden sonra onunla evleni
yor. 

lhıtras /ılmiıııle fiilli Dov 

Raket Meller 

Film çok hareketli ve eylen
cclidir. Hey'eti umumiyesile ca 
ziptir. 

Haberler 

Parfsll bakire rolflnde 
Ann)' Oııı/f,ı 

1 

1 temmuz 1929 tarihine kadar A· 
merikada 6037 sinemJ salonuna s sli 

Komedi Fransez ( Comedie Fran- fnm makinası konm ıştur 
çaise ) idaresi kendi artistlerinin * • 
sözlü bir filmde kendi repertuvarı~ Fransız muharrirlcr .. 'den A:fre!..a 
na dahil olan bir pie.i oynamaları- Sawoir'in (Gran Duşc, ve odacı) is· 

11/lıamraılakı Parlsli şarkıcı nı men'etmiıtir. Buna mukabil bu' imli meşhur gülünçlü piesi sözlu ola. 

olarak değiştirmemektedir. Çünku bıı j 
sesli film diğer filmler gibi !stant.u
lun ikinci gösteriş yapan ctiger sine~ 
malarında gösterilemiyeceğinden, bü 
tün halkın görebilmesi içinvakit bırak 
mak lazımdır. Esasen bu film Pari•te 
sekiz hafta ayni sinemada göst•ril
miş ve sonra diğer bir salona geçmiş 
tir. Operada ise "Şeher vakti" filmi
nin üçüncü haftasıdır. Bu ıinema 
meıhur Arjantinli Edvardo Bi
yankonun orkestrosunu getirdi
ğinden henüz rağbetten düş
mediği görülen Şeher vakti filmini 
de değiştirmeye !üzüm görmemiştir. 
Bu haftanın filmlerini tetkik edeı ken 
en mühim eser olarak Alhamranın 
Parisli şarkıcı "filmi ve bu film ik 
birlikte gösterilen Rakel Mellerin bir 
şarkısı ve "scaH hadisat•• ismi altın
daki vukuat filmidir. Bütiın bu !Um 
]erin sesleri o kadar tdbii bir h.ılde 
işiditmektedirki insanın sinemaJa•1 
başka bir şey görmekte olduğu zan
nı. hasd oluyor, resim. seslenince can 
1anıyor. Bilhassa "ses veren aletin 
yeri pek iyi tayin edildiği için ses 
hayaldeh uzakla~mıyor ve aktörün 
ağzından çık•yormuı tesirini bırakı
yor. 

filminin kalıramanı Mor is Şüvaf)'C j artistlerin, bir sözlü fiHmde .birden rak çevirileccktır. 
Montparnasta bir kahvede 1110_ fazla olmamak üzre dığer yıes ve • • 
d ffk d l b 1 o'senaryolan temıil etmelerine müsa· Maruf Alman artisti (Conrad We· 

e 
1 

e er 'en U uyor.uz. 1 ade ctmiıtir. Şu halde bir ıesli filim- idt) Konrad Vayd cKadınıız yer> 
kahvede çalışan ve Anny ye kar de kom.,qjniıı ilri artlainl birlikte ı:ö- iamile ilk ıözliı (ilmini çevir ye 
ı muhabbeti · 



Emniyet sandığı emlak 
müzayedesi 

Kat't karar ilanı 
\fo, ede muhammen Ikraı: l\lerhunann cı ı• _.. nevı mevki vr Boçlunun 
be<lc'I !ir3 k: meli No. muşt<-milAtı ismi 
1330 4096 9454 Erenköyünde Sahrayıcedit mahallesinde 

Kayışdağı sokağında harita 7 mevkiin.d~ 
eski 65, 65 ve yeni 125, 125 numaralı ıkı 
yüz altmış sekiz arşın arsa üzerinde ahşap 
üç katta beş oda , bir sofa ve el~i altı. ~ 
ansa üzerinde bir mutfak, .ve dort yüz elli 
arşın üzerinde diğer bir hamam arabalık 
ve çarnaşrrhk ve bin yüz yetmİ!l a':"§ın ~
çeyi havi bir köşkün tamamı Bekir Kamıl 

· B. Fatma H. 
1~cs 3693 10463 Beşiktaşta Sinanpaşayıatik mahallesinde 

es)ti köprübaşı ·ve yeni Hayrettin iskelesi 
sokağında eski21 ve yeni 11,23,25 numaralı 
(mahallen 23, 25 No. kapılar mahkeme 
çıkmazmdadır) bodrumkatı kagir diğerle
ri ahşap olmak üzre Ü<; buçuk katta ve 
dört yüz kırk arşın arsa üzerinde dahilen 
harem ve selamlık kısımlarını havi onardan 
yirmi oda, beş sofa ve seksen dört arşın ar
sa üzerinde hamam ve mutfağı ve yetrni11 
sekiz arşın arsa üzerinde selimlık mutfağı 
ile kigir bir hamamın ve yetmiş arşın arsa 
üzerinde fevki üç oda, bir sofayı ve iki kat
lı ahşap ahın ve üç yüz iki arşın bahçeyi 
havi bir sahilhanenin tamamı Ayşe Elmas 

ve Fatma Saniye ve Çeşmiela hanmılara 
Ahmet Kadri ve Haııan Basri Beyler. 

1 '0 397 12512 Mevlevihane kapısında Melekhatun mah-
allesinde Birincipaşa bakkal sokağında es
ki 27 ve yeni 3 numaralı yüz kırk iki arşın 
arsa üzerinde bir katta kısmen dıvar taşm 
dan inşa edilmiş kagir dört oda, bir sofa, 
bir kuyu ve altı yüz sekiz arşın bahçeyi ha 
vi bir hanenin tamamını. Mhmet Sadi B. 

Hatice Mediha H. 
435 13490 Kumkapıda Çadırcı Ahmet çelebi mahal

lesinde Camii şerif sokağında eski ve yeni 
3 numaralı altnlllJ dokuz arşın arsa üzerin
de kagir Uç katta dört oda, bir sofa bir mut 
fak bir kuyuyu havi bir hanenin tamamı. 
Em'ine Mehlika "Necmiye Enise Nebahat 
ve Fahrunnisa Hanımlar. 

100 13787 Hasköyde Hacışaban mahallesinde Kalay
ı:ıbahçe sokağında eski 94 ve 114 numara-
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üzerinde halalar. altmış beş arşın üzerinde 
araba imaUthanesi ve iki dönüm iki yüz el
li altı arşm arazinin tamamı. Bekir KamiB. 

2837 12600 18548 Galatada Yenicami mahallesinde ayazma ve 
Çeşme sokağında eski 8,10 ve 8 mükerrer 
ve 13 ve yeni 10,12. 13 numaralı yüz alt
mış arşın arsa üzerinde kagir üc katta on 
yedi odayı ve altında bir dükkanı müşte
mil bir hanenin dört yüz hisse itibarile üç 
yüz elli dokuz tam ve üç sehiminin yedi 
hisse itibarile beş hissesi. Mazalto Y oda 

ve Simoil Y oda 
1000 1468 18934 Erenköyünde Sahrayıcedit mahallesinde 

Feyziye sokağında 21, 21 mükerre 21 mü
kerrer numaralı yüz on beş arşın arsa üze
rinde bir katı kigir bir katı ahşap olmak üz 
re dört oda. bir sandık odası ve yüz yirmi 
sekiz arşın arsa üzerinde bir katta ahır ve 
arabalık ve oda, bir kuyu iki dönüm üç ev
lek yüz elli yedi arşın bahçeyi havi bir ha
nenin tamamı Eyüp Sabri B. 

550 1974 19156 Üsküdarda Hacıhasan hatun mcl1 liesinde 
e~ki Servili!. mahallesinue v ve«i Yeşil-

baş sokağında eski 52 mi.ıkerrer ve yeııi 2 nu
maralı yüz on ikik arşın üze:rind' ahşap ;ki . 
buçuk katta ye<li oda .. iki kücük sofa ve 
otuz iki an-ın arsa üzerinde bir mutfak ve 
iki yüz elli altı arışın bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı. Hadice İcla veSafiye 

Münire Hanımlar. 
12954 1513 Büyükadada Sıvacı sokağında eski ve ye

ni 4,8 numaralı ahşap k1~mr yüz seksen ar
şın arsa üzerinde yarım katı kagir iki katı 
ahşap olmak üzre iki buçuk katta sekiz oda 
iki sofa, bir mutfak, üç kuyu ve altmı§A ar 
şın üzerinde bir sarnıç ve otuz dokuz ar
şın arsa üzerinde dört oda kırk arşın arsa 
üzerinde bir oda. üç kulübe ve dokuz bin 

dört;, yüz doksan bir arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Ali Rıza B. Fatine H. 

Yukarda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 2 teşri
ni sani 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat on buçuktan 
ni sani 9239 tarihine müsadif cumartesi günü saata on buçuktan 
itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beşte (muham
men kıymetlerini geçtiği takdirde kat'i kararlarının <;ekilmesi 
mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur günde saat on
bcşe kadar sandık idaresine miiracaat eylemeleri ve saat on beş
ten sonra vukubulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve me
zkur emlake evelce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bu 
lunmadıklan ve başka talip zuhur eylediği takdirde evelki ta
liplerin müzayededen çekilmiş addolunacaklan lüzumu ilan o
lunur. 

10 adet Tavan süpürgesi 
~ 

20 
1 

,, Muşamba için yedek fırça 
,. Kadife fırçası 
,. Radyo tamiri 

30-10-929çarşamba9-10 
,,o m. Lineleom 3 m/m 

5,512 m Çam kalas 3,40-4 ;- 0,18 0,035 
2000 adet Beyaz tebeşir 

2 5 ,, su bardağı adi 
4 ,, Kristal bardak 
2 ,, Tornacı için muhafaza gözlüttl 

30 m Beyaz muşamba 
ı 3 adet Yassı tabak 
6 ,. çukur tabak 
9 .. Salata tabağı 
2 ,, Çorba tabağı 
2 ,, Kayık tabak 

4 7 ,, Hosaf kasesi 
3 ,, Yemiş tabağı 
4 ,, Büyük sürahi 

23 ,, Çay fincanı maa tabak 
25 Kg Keten telgraf ipi 10 mım 
12 adet Kanape IH üncü mevki 

2 ,. bina muhtelif 
20 şişe Dikis makine yağı 
50 Kg Gres yağı 
35 ,, sarı vazelin 
25 ,, Beyaz vazelin 
75 ,, Segatif 

300 ,, İspanya üstübeci 
200 ,, Kaba üstübeç 

13 kalem Matbah levaznm 
10 adet Plümo 

2 ,, Kumaş masa örtüstı 2,50X 1,50 
1 ,, adet Şef yazıhanesi 

50 ,, Sandalye hezaran adi 
1 ,, Koltuklu sandaly-:: 
1 ,, Adimasa150XlOO 
4 •• İs tor 
ı ,, Kağıt sepeti 
5 ,, Faraş 
4 ,, Maröken kaplı sandalye 

12 ,, Türk donanma bayrağı (orta) 
1 ,, Adi masa büyük 
l ,, Dosya dolabı 
1 ,, Resim dolabı 

20 Kg Muşamba cilası 
2 ,, Sarı balmumu 

200 ,, Kaynamış Avrupa bezirl 
50 adet tahta Avrupa sandalyeei 

lı sek!en arşın arsa üzerinde ahşap üç katta --------=----------------
dörta oda, iki sofa, bir mutfak, bir kuyu-

5 ,, Adi masa 
1 ,, II nci mevki için kanepe 

370 

t45 

yu havi bir hanenin tamamı. Süleyman 
Ef. Melek H. 

2~9 14359 Aksarayda Muratpaşa mahallesinde eski 
ve yeni Sofular caddesinde eski 65 ve yeni 
79 numaralı yetmiş arşın arsa üzerinde 
ahşap üç katta biri sandık odası olmak üz-

re beş oda, ve iki ııofa, bir mutfak bir ku
yu ve iki yilıı on sekiz arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Fatma Bedriye H. 

725 15272 1'ebekte eski Küçükbebek caddesi ve yeni 

626 

sokakta harita 1 mevkiinde eski 30 müker
rer ve yeni 3 numaralı yüz on beş arşın 
arsa üzerinde ahşap üç katta yedi oda, iki 
sofa, bir mutfağı havi bir hanenin tamamı 

Fatma Münire H. 
15429 Kasmıpapda Tahtakadı mahallesinde Çık-

mazmağhane sokağında eski 6 ve yeni 8 
numaralı yetmiş arşm arsa üzerinde ahşap 
üç katta biri sanddı: odası olmak üzre üç o
da, üç sofa, bir mutfak, bir kuyu ve on iki 
arşın arahğı havi bir hanenin tamamı 

Muharrem Ef. Asiye H. 
100 2045 16169 Beyazıtta Sekbanbaşı Yakup ağa mahalle

sinde eski Kalayci ve yeni Kalaycı ve Fırın 
sokaklarında eski 22 ve mükerrer 22 ve yeni 

1-24 numaralı biri yüz altmış arşın arsa 
üzerinde kigir üç katta altı oda, iki sofa 
diğeri seksen sekiz arşın arsa üzerinde ka
gir iki katta beş oda ufak bir sofa bir mut
fak bir kuyu ve iki yüz altmış iki arşın bah
çeyi havi iki hanenin tamamı. Ali Ef. 

ılş5 1802 162411 Beylerbeyinde eski Orta ve Arabacılar so
kağında eski 1 ve yeni 21 numaralı yüz üç 
arşın arsa üzerinde ahşap iki katta dört 
oda, iki sofa, bir mutfak ve bir tulumbayı 
ve üç yüz yirmi arşın bahçeyi havi bir ha
nenin tamamı Behçet B. 

755 2071 16246 Beylerbeyinde eski Orta ve yeni Arabacı
lar sokağında eski 1 ve yeni 21 numa
ralı yüz yirmi dokuz arşın arsa üzerine 
ah'8P iki katla beş oda, bir mutfak, bir tu
lumbayı ve elli iki arşm bahçeyi havi bir ha 
nenin tamamı Behçet B. 

&.580 16671 17132 Kadıköylinde Göztepcde eski Alibey ve ye
ni Rıdvanpaşa sokağında eski 20,21,22 ve 
yeni 14, 14 numaralı altı yüz on beş arşm 
araa tlzerinde bir kat11 kigir iki buçuk katı 
abpp olmak üzre üç buçuk katta, yirmi do 
km oda, üç salon, iki mutfak ve iki yüz alt
IJUI arpı ana üzerine Jd&ir U"ahalık ve u
pk oda1an ve yüz on arşm arsa üzerinde 
ahpp kümesleri ve dokuz yüz wekııen beş 
arpı bahçeyi havi bir köfkün tmrıunı. 

221 Hl 
. Rqit J111§8 

17711 'Olldidarda Valdei atik mahallesinde Ça-
Vllfderesi aokağmda eski 60,62 ve yeni 74, 
76 numarab altmış üç arşın arsa üzerinde 
ahpp iki katta üç oda, bir sofa ve seks~ 
arşm arsa üzerinde ahşap bir ahır, bir oda 
bir mutfak ve yüz ~rrk dört arşm bahçeyi 
havö bir hanenin tamamı. (ahır elyevm o-

dunluk olarak kullanılmaktadır. Naciye H. 
6440 J llt41 18241 Erenköyünde Sahrayı cedit mahallesinde 

mukaddema Y alıboyu elyevm Caddebos
ıanı iskelesi ııokatmda aki 44,44 ve yeni 
27 ,29 numaralı bin dokaan aekiz arını anıa 
tberinde motör mahalli ve imalAthane ve 
ytlz elli altı arpı arsa üzerinde marangoz
hane ve demirhane ve bin yüz elli arşm üze 
inde etrafı kapalı ardiyeler iki yüz sem 
ırpı ana üzerinde açık sal8f ardiye kırk 
şın arsa üzerinde yazıhane otuz iki 8llD1 

500 Kg Çinko üstiibeç 
4000 adet Muhtelif ince kağıt 

Haydarpaşa Demiryollar mağaza müdürlüğünden aşağıda ya
zılı malzeme tarih ve işaret edilen günlerde ilan sırasiyle ve pa
zarlıkla mübayaa edileceğinden pazarlığı yapılmıt malzemenin 
tekrarına meydan verilmemek için taliplerin gösterilen gün ve 
saatlerde isbatı vücut etmeleri ilan olunur. 

80 Kg İnce kağıt renkli 
50 adet Balıkçı muşambası 
ı ,, Evrak ve para çantası torbası 1,00XO,GO 

25 ,, Vagon yıkamağa mahsuı nebati fırp 
10 ,, Pamuk silte 
71 ,, Yatak .,;ırşafı 

ZB- 10 -929 pazartesi laat 9-~o 56 ,, Y aıtık yüzü küçük 
3 ,, Demir karyola 

16 ,, Yün battaniye 
1 

11 
s 
5 

15 
5 

25 
19515 

1200 
300 

80 
50 

250 
50 

100 
12 

2 
366 

6 
3 

180 
1 
1 

333 
ı 

940 
50 

100 
850 

50 
125 
150 

10 
50 
50 

100 
50 

9000 
500 

50 
150 
80 

1800 
100 
200 
200 
200 
150 
100 

6500 
25 

200 
230 
85 

1000 
50 

700 
5 

30 
25 

6 
l 

adet Nuvui menııene ağız ııenitliği 100 m/m 
,, Torna vida ağız genişliği 300 m/m 
,, Petrol kaynak lambası 1 litrelik 
,, Petrol kaynak lambası 5 litrelik 
,, Dişi zımba tazyik için muhtelif kuturda 
,, Lastik damga 
,, Yangın hortum 60 m/m 
Kg Yuvarlak demir (muhtelif) 
,, Dört köşe demir (muhtelif) 
,, Lama demiri 8X40 
,, Grafitli kenevirli salmastra (muhtelif) 

adet Boş çuval zahire için 
,, Çelik bilya 5 ve 7 m/m 
,, Pencere ve dolap sürmesi 50 m/m 

3 ,, Küçiik baş yastığı 
120 ,, Laklanşe pili tütya çubufu 

4 ,, Kitap muhtelif kanun 
100 Kg İnce ve kalın ambalaj siciftll 
80 adet Kalorifer için ateş tuğlası 
1lan edilen malzeme hakkında izahat almağa ltl- fören 

taliplerin cumartesi ve pazar günleri mübayaa kısmına mtiraca
at etmeleri rica olunur. 

,, Elbise çengeli büyük ve küçük ~ lstanbul Sultan Hamam No. !52 
Otomatik numaratör ~ k J ld" 1 

'.'. Deriden muhabere çantası büyük ~ Mevsimlik son moda umaş ar ge ı. 
,, Saçtan işaret levhaları ~ Meşhur Monıanyak fıbrik•>lntn Paltoluk, koverkot trençkot su pç-
,, Düz yivli mahruti rayba ( htelif) imez pırdesUlük, smokinlik ve halis lskotç kumaşları rekabet kabul 

mu 36 37 etmez deıereslnde toptan ve perakende sauş. ' 
~ B~:ı~~~nı!mo~~k!;:/:ıahruti rayba ve m/m ~~Dl![~ ~ 

adet Tazyikli filitre 1 bujili 
,, Maden telden paspas büyük 75 ten fazla 
,, Demir dcstere laması iki taraflı 25X300 
,, Yuvarlak cam kesme aleti 
Kg Karfiçe çivisi (muhtelif) 

adet Çekmece kilidi 40 m/m 
Kg Düz freze başlı tırnaklı cıvata 1/2X75 
,, 6 ltöşe başlı cıvata (muhtelif) 

adet Tazyikli su musluğu 3/8 pus 
adet Çekme demir gaz borusu uzun vidası (muhtelif) 

,, Galvanize gaz borusu direği muhtelif 
Kg Düz freze başlı pirinç maden vidaaı (muhtelif) 

adet Çekme demir gaz borusu direği 1 pus 
,, Çekme demir gaz borusu filancı ~ pus 
., Çekme demir gaz borusu T si (muhtelif) 
,, Çekme demir gaz borusu uzun vidası 
Kır Galvanize oluklu saç bina için 0,5 'I( 800 
m. Kumlu karton (roberoit) 10 top 
,, İçi helezoni telli !istik boru 55 X 40 

adet Ah'8P el arabası 

" Demir el arabası 
., Brilıa luıDru1 büyük 
Ka Çelik tel 2 ve 5 m/m 

Bakır lavba 1 m/m .. .. .. .. 
" 

Otojen için pirinç tel 5 n. "1 

Demir için elektrik 4 m;m 
Demir için elektrik 3 m/m 
Otojen için kaynak teli 4 m/m 

,. Demir lavba (muhtelif) 
adet İki taraflı transmisyon kaYJII rapdyai 100 m/m 

,, Karpit memesi iğnesi 
Kır lavha klingrit (muhtelif) 
., lavha grafitli klingrit (muhtelif) 

adet Efri ldlrek sapı a 
m. Kömür sulamak için ltatik boru 30Xll 

adet Kmlcdı: varyoıı sapı .. Teııglh için erkek zımba 32 m/m 
m. Kenevir ip 25 m/m 

adet Kurıun sifon mualuk tııfı İÇİD 
Telgrafçı karpit feneri 
TarlhJl madeni dwca 

.. 
" 

Çok defıı muvaffak olmadıjtınızın sebebini araşurıyorsunuz. 

Lüks ve gö~terişli bir fotograf makinesi ve bir çok fllimkr 
aldığınız halde çektiğiniz iotografların hiç birisinde muvaffak 
olamıyorsunuz. Buna FgAnc çare. sizi tama mile memnun 
edecek ancak mcşhurualem KODAK makine ve fillmlcrl 

olduğunu hiç dii~ündünüz mü? 

KODAK - makine ve filimlerini 
kullanmak; işte muvaffakiyedn sım . 

Her genle aragınn. 

Beyoğlunda Tünel meydanında Kodık 9rketl fotograflannıııda 

muvaffak olmanızı lemin için daima 'izin emrinize amadedir. 

EsKIŞEH1R ÇlFÇI BANKASI ~IÜDCRLL'CCNDEN; 
928 1e11ul bllançosile bankanın vızlycıl umumlyesinln teclclld lüaumuna 

binaen ticaret bnunıınun madde! mahluauı ahkllmlftl te'l'fllcaJı feft:ılAcle 
içtima abohınıe&IJadan 9 tefrinisınl 9i9 cıımanNI gllrıll bUumum lılac· 
daranın Ealcltelılrcle kAln baıılwun merltezlnde ıut 14 ele huır bal-ılın 
ilin olunnr. • 

Galata ithalat gümrüğii 
miidiriyetinden: 

anai eu• Adet Nm Kilo 
Müstamel kamyon 1 Kap 1?90 
Miiltamel dctırmen m•klııni n abam 55 • 3450 
Pamuk mensucat 4 s. 659 
Boyah pamuk menııucat 3 • 587 
örme pamuk flnllA ~ollu«u 1 • 85 -64 
Kııruçqmı antereposu bili •hlP eşyasından olup balAda ~& ve 

ev sah yazılı 64 parça qyının 1!5-10-929 tarihinden itibaren yirmi 
giln mllddede müzayedeye konuhnakll 4-11·929 tadlılnde saat 14 te 
mıhaJllnde MQlecakur. 

İstanbul altıncı 
sinden: 

Karabet Mikailyan efendiye 
matyada merhaba köşesinde i 1 

lü çeşme sokağında 16- No: lu 
de mukime madam Maryam 
ilyan aleyhine ikame olur.an 
ma davasının cari muhakemeıi 
ainde aadır olan ve 1ıotamnııl 

ütedair bulunan 14 -9-929 uıril! 
929 - 1185 No lu illm bcnyi ı~ 
müddeialeybaya gönderilmiş 
mübqlrl ve mııballcsi hey'eti ilı 
rlyeal tarafından veril«n meşru~ 
lbmetgthmın meçhul olduiu 
tılmakla tarihi iUin<laıı itiba"" .J1. 
ay zarfında temyizi dava cyıeıııc;. 
ğl taktirde hukuk uıul muhakt~ 
rl kanununun aarahatı daire• 
hükmün kesbi kat'iyet edecdi !! 
lumu bulunmak ve t~•>li!t maJıal"'" 
kaim olmak üzre ıl&n ol~mır./ 

Manisa YilBJefiudeo; 
1 - Manisa memleket ~ 

nesi için 1817 lira 80 kurul! 
hammen kiymetinde ilaç ıııır 
yaa edilecektir. ııl' 

2 - Münakasa müddeti Z6 .,...1 
rinci Teşrin cumartesi fi"'" 
saat 14 buçuğa kadardır. 

3 - İlliçlann rnıktar 11e ~ 
vamı mübeyyin listeler !st; 
bul ve İzmir ııhhat müdürl 

/1 !erinde mevcut oldıığundaJl 
rada görülebilir. 11' 

4 - Tekliflerin 661 No ti' 
kanun dairesinde olması 11e 
minata müstenit bulunması. 

5 - TafsilAt almak isıey~ 
rin vilSyet sıhhat müdürlfii,.... 
müracaatlan. ./ 

EGZAMA 
Eski kaşıntı ve yaralara 

en iyi devı ~ 
Adana.lı Dr. Şükrü beytıı V 

R M O 7, merhemidir. ~ 
Sirkeci merkez ecz»/ 

B. O. ikinci S. Hukuk ~ 
linden. '-

!\iüddei Salt Götem efendi 19~ 
aleyh Klğork l'ıtrı ve .Agoı> it' 
efendiler aleyhine ikame ey~ledlAI 
lei şuyu davasından dolıyw ili 
leyhumayı yazılan davetiye 
mübaşir ve heyed ihtiyulyetl 
dan verilen meşruhıııın mu ~ 
ikameıgtkhımn meçhul old~ 
,ıımaklı blııalep yirmi gün --·!!'.· 
lllnen rebligar icrası karıırglf 
ğundan yevmi muhakeme rJjj 
tefriniaani l 929 oaat l 3,50 dr 
kemeye bl?.zıt gelmeniz ve .,. 
mu11ddak göndermeniz akli 
hakkınızda muımeiel Riya~ 
olunacıgı tebligat mele....,. 
olmak üzre ilin olunur. .A 

İLAN ~ 
% 5 fııizli, 1918/1334 ...-...... 

lıtikrau dahili tahvilib ~.il' 
Tqrinisani 1929 vadeli ye~ 

maralı kupon bedelinin, 1 '1 
ni ı 929 tarihinden itibarel> 
Baakaaınm Galata ve ,.,,,_,. ~ 
!eri cifclerinde ve Viliy~::; 
de b~luna~. bilumum ~u -"' flllY 
diyesıne muhatcrct edil_...-. 
tahvillt hamillerine i1'n ~~ 

20 Türk lirası itibari ~ :..ıt ..,. 
her tahvil kuponuna m~ 
nakdiye olarak 50 kurut r 
aacaktir. • __...,ı O" 

Kuponların numara. ~' · 
le birlikte ibraı Ye tesliJlll ~ 
manlı 'Banbaı tarafmdall ,.. ~ 
ne, bcrayi tediye bet ııilD . fC'' 
~ mUktui bir ınakbOI' ~ 
cektir . 

iftif iTiiir., 
Cemhpqa. Haacki ~ell 
BObrelı, Mesaa•. 1419' 

mütehSSSı5ı ,,,,,. 
CıRılo&lu Beba bey al""' ç~ 

'f el. ı.ı: 2440 ti" 

Zayi : Tünel ile ".~ ıJI' 
sında jan AbramoYIÇ ~snı.:..ıııı' sJ 
puapon gaip ol".'~ \ııııe ~ 
tan Jlarıı8111ın;iı ı~ıncı ııılll.,,, .,_. 
tıcareıbanetlne ıeurerıc 

lec.ıir 

1 
1 
l 
l 
2 
1 
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MILLln:T CL".\I \ 2;; TIO:ŞRlNIEVEL 1929 ( 

asan kuvvet sur Kansızlık, ademi iktidar, sınır, verem, Da
mar, Belgevş~kliği. zaafı un1umi, romatizma 
sıraca, kemik, ve göğüs, hastalıklarına nafi-

dir. HASA~ ECZA DEPQS_U._şişesi{60) b~yük şişe (!00) kuruştur. Toptu.~ıl_ar_11 tenzilat 

BiY~K TAYYARE MYAr~G~~~ 
YEDİNCi TERTİP 

4. Ü. 'CÜ KEŞİDE 
11 TEŞRİNI SANİ 1929 
Büyük ikramiye: 

45,000 liradır 
Avnca: 

20,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 

ve 10,000 .. Bir 
ikramiyeler 

ınükfıfa( 

~evlet nıat~aası nıüaürlü~ünaen : 
Adet 
l Hurda el ile kart vizit tabına mahsus makine 

Hurda ı;ift si'..ndirli tezgah (Prova) t 
l 
l 
ı 
l 

H..ırtla İngiliz Lçağı 
lI urtla zarf makinesi 
lıurda kazan (beheri) 
Hurda bileği makinesi 
Eski galvanopres 

l•C' ıns \ e mıkdarı yukarıda gösterilen hurda ve eski makine ve 
.,C nıı.izayedei aleniye suretile satılacaktır. Müzayede 16-11-
. 'Tıartesi günü saat on dörtte icra edileceğinden talip olan
ı ' nıüzayede günü teminat akçelerile birlikte matbaaya ve ,;t· •meyi görmek istiyenlerin de her gün muhasebeye müraca 
"ltı. 

HaJ~ar~a~a ile ln~ara arasın~a 
ü~üncü ~ir JDlcu ~atarı 

,. llı)'darpa<.~ ıte .-\nkara arasında yolcu münakalaunın artmış 
b tıı ıu gorcn Devlet Demiryollım ve Limanları l'muro! idaresi 

1 •ıııı 1 laydarpajadan saat 20 de harekec eden 10 numaralı 

11 1 1 layc arpa,ava saat 8 de muvasalat eden 9 numaralı katarı 

1/ lıı 1J29 tarilıinden itibaren Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa 
>ında İjlctmeg-c karar vermiştir. 

it-. '.!ı)" O-Q2Q tarihinden itibaren Haydarpaşa ile Ankara arasında 
· !(un i~1eyecck oıan üç katar şunlardır; 

Posta Sür'at Muhtelif 
1 laydarpa.;adan hareket: 13 19 20 
ı\nkaraya' muvasalat: 7,25 9,05 15,33 
Ankıırad:ın hareket: 20,20 19 11,35 
1 1aydarpaşaya muvasalat: 14,28 9 8 
"'»ta kaıarlannın tcehhürsüz seyrü seferlerini temin için 

il!ve edilmeyeceğinden mevcut 

~:viniztn uapartımanınızı 

daima temiz v..: parlak 

k:'llmasını ve sjzin de 

memnun olmanızı arzu 

ediyorsanız meşhur ve 
muzıdı taaffün 

Poliflor 
:J ~ G G ET 
Cilasını 

Kullanmanız ltzımdır 

Her yerde 
satılır. 

~ ıiraat Bankası lslanhul ,u~esin~eo: 
~ ll\'f.Sl SOKAGI No. CiNSi MiKTARI 
endtlı: Rasim el 209 Arsa 240 Z. 
" Bağdac ,, 151 ,. 

" Y eldegirmenl A 9 ,. 2400 ,. 
" Bağdat 163 ,. 143 ,, 
" lsca~yon ,, 560 ,, 
" Vemovald ,. 217 ,. 
'' istasyon ,. 310 ,. 
" Baıteat A 19 ,. 76 .. 
" Taşlıbayır Tarla 4800 ,. 
" Rasih ef. A 65 Arsa 150 ,. 

" Postane 585 Hane 
" Yetdegı·rmeni i29 Köşk 

' llalAda ·•lrıı yazılı emval kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkı· 
lı 11~tır. 629 numaralı köşklln 20-10-29 da ve dlgerlerinin de 
· , !<ı pazar gün tı <aac ~·arımda lhalderi yapılacaktır. Taliplerin 

akçclcrile ihale . .;aatme kadar .ıankamıza ıııüracaadarı. 

,ayvanatı ehliye serğisi 
'~~ 1'eşrinıevel 929 Cuma günü Dolmabahçede eski has ahı-

1c•1.,caktır. 

mCCX:X:X::X:::X: Leyli ve neh:ıri 

istiklal lisesi 
Tam devrelldlr. BUtUn sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydını devam olunmaktadır. ller gün müracaıt 

Şehzadeba,ında polis merkezi arkasında. 

ğ!§ccc:x::x::x> Telefon lst. 2534 ~~ 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabcsi hakkındaki 25 Haziran 

927 tarihli kanun hükiimlerine göre Türkiyede Nakliyat sigorca 
işit:riie çalışmak üzre tescil edilmiş olan ecnebi sigorca şirketlerin· 

den lsviçre tabiiyetini haiz (HELYt:ÇYA .:\.-\KLIYAT) sigorta şir
keti bu kerre müracaatla Türkiyedeki muameldtına nihayet verdi
p;ini bildirmiş olmakla mezkur şirketle alakası bulunanların şirkec 
vekiline YC icabında lscaııbul mıııtakası Ticaret müdürlüğüne mü-

KAPPEL 
Dünyanın en 

mükemmel yazı 
makin ası 

hükOmetinln dahi takdir ve tercih ettiği makine 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur. d~ t~k:~t111~ 

Umumi acentesi ; 

Ş. 'OHn \\/ Sadıkıre han 30·3.l htanbul Tel. lst 2206 
ı;: ., • 

1
1 DE HRZIMSIZLIKL~RI 

"tı(LER, GAZLE~I 
işl(İ"' ı.Jı<ŞİLİ K ve YAN~All\l\IHDA 

Ş <SODO-OASTRIN) . . 
MustahzarıPEK T~ôİRl/Dlft 

, ........ ,.... JANMARİ KON'J'İ .............. ._ 
11111111,...... ""1111111111111111~ 

~~ Limon çiçeği kolonyası ------:: Sinirleri ve yüregi gençleştirir. 1913 senesi Parlsln asrl :: 
:: aerğlslnde ve ı 928 senesi 20 Nisan Llyej serr;tsinde diploma :: 
:: ve altın madalye kazanınıştır. Her yerde satılır, Taklitlerine :: 
:: dikkat ediniz. :: 
:=iuuumıo...J) J· b 1 M 1 d B Ti ...,.,,.,.,,.,;::: -.11111111111 .,.... eposu; ::ıtan u arpuççu ar a arnatan an...,.. 11111111111':". 

~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~-· 

•Türkiye milli .... _ 
Sigorta şirketi 

Harlk ve hayat slgortalarını müsait 'eraıt 
azami teshilatla icra eder. 
__.. Tal. Beyoğlu 2300 <1f11 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
İdare müatahdemini için mahfuz te icra kılınacağından taliplerin şart 

numunesine tevfikan 200 na 220 çift nameleri görmek üzere yevmi meı:· 
çizme imali aleni surette münakasa- küre kadar Galatada Rıhtım caddesi 
ya konulmuştur. İhalesi 31 teşrini ndeki idarei mcrkeziycye müracant
evel 929 perşembe günü saat tam 14 lan. 

BfJHlER 
Her cin• ve kaballyette 

deOlrmen; allo 
ylkc.mo maklr.aaı 

elllndlrler ve .aı,. buna 
ait blfcümle en aon alst•m 
makinalar imal ve teaiaatı 

• 

BUhl•r Biraderler 
Jetanbul-Glatata 

llOllO'- To,...ı ~ No.27·2• 

LOSYON 
kolonya SU)'U 901 

Pa!fÜrr. 
Poudra 

Eınla~ ve EJtaın ~anKası ~ınuın Mü~ürlü~üıı~en : 
Mevkileriyle evsafı mahsusası aşa;t '1 Y<L ı:ı bir parça emlakin satş miizayedeye konulmu~tur: 

1 - :\lüzayede kapalı zarf ı ıl 1 'ır. 11rnle 28: f0,929 tarihinde idare mccli i huzuriyle icra 
edilecektir. Talıp olanlar bdıc · öıa<ınde ;>"Östcrlien mikcar,la temınat iracsıne mecbur ılup 
bu teminac varakasım teklif ı ~ ~eraber mskbuz mukabilinde bizzat vephuc ihale mecı. 
sine yetişmek uzert taahhutl . ~. t) a Cevdi ederler. 

2 - ihale bedeli pc~in < , i."'f~ olunur. 
3 - Talip olanlar lsuı~'ı.u ı •·. :ı İzmir şubelerimize yahut merkez emlak mlldiriyetine müracaatla 

mufassal şartnamemizi mütalaa ctmderi ve müzayedeye iştirJk halinde bir nushasını bir lira mukabi
linde alıp imza ve teklif mektuplarına rapUtmeleri icap eder. 

Um. No. :\lcYki Ye sem- ~evi ve ma- Hudut ve kıymet ve teminat mikdan 
Lira ti meşhuru hiyetl müştemil~tı 

167 J,t n·ıul Bakırköy Ve- Tarla 54,lı2 elli dört 800 
licfendi ve Çırpıcı buçuk dönJmdür 

me,-kiinde 

,\iman vımın en hL dık ve eski mo- ~ARL KAELBLE törliJ yol sıhndir fabrikıtsı olan 

mL'CSSesi şose ve demir 

yu •' "şaatında mllstamel 

SİLİNDİR - TAŞ KIRMA MAKi~ESI - AROZÜZ - M >TOPCMP -
KALDIRI~I SÖK1\1E ı\IAKiNESi - SEYYAH A..\IEL~ l\fESKENLERİ 

ile diğer bililmum alAtı ve edeı a' en son ve pratik sistem!erde ve muhtelli büyüklüklerde en ehven 
şeraitle ve icabında uzun kredilerle teslim eder. KAELBLE m:ıklnelerl hususi KAELBLE dizel 
motJrleriyle mllcehhcz olup ğayet sağlam ve kuvvetli olarak imal edilir. KAELBLE makineleri 
senelerce tamire muhtaç dmaksızın işler ve normal tamirat ile asğarl 25 seneye ğarantl cdillr. 
20 senelik KAELBLE sisteminden eski bir silindirin elyevm ulak bir tamirle TÜRKiYE CUMHU
RİYETi dahilinıJe elAn yol lntaatında k\ıllanılabllecek bir takat gösterebilmesi KAELBLE m.ı!nu
latının mükemmeliyetini ispat eder. 

KAELBEE müessesesiyl~ TÜRKÇE dahi muhabere edilebilir. '-

c A R L K A E L 8 L E :\lororen: und. ~laschinenfabrik i 

~eJriseıain 
;\lerkez Acenta;ı; Galata köpril 

başın Ja, Bey ı.~lu 2.1'2 Şube 
ıcenıesı: '.\lıhmuJiye Hanı ıltııdı 

lstınbul 27 40 

TRrnıDl BiRi~~i POSTlSI 
Cumhuriyet vapuru 28 teş
rınevvel Pazartesi 12de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Gircson, Trabwn, Rize 

l lopaya gidecek ve dönüşte , 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon, Tirebolu, Gireson, 

Ordu, Cnye, Samsun, lnebolu, 

Zongulclağa uP,'r8yarak gelece1
' 

tir. Hareket giinü yük kabul 

olunmaz. 

YJL~YA P~~T!~I 
25 Te~rinievel cumarcesin

den itibaren köprüden (3,45) cc 
kalkacak ve yalnız Biiyükadaya 

uj!;rayıp Yalovaya gidecek. 
YııJo, adan da ( 17) de kalkıp 

ayni tarikle gelecektir. 

lolalfa Mersin poslası 
(MahmutŞevketpaşıı.)vapuru 

bu sefere mahsus olmak üzre 
29 Te~rinevel salı 12 de Galaca 

rıhtımından haretle lzmir, kül
lük, Bodrum, Rados, Fethiye, 

Antalya, Alaiye,l\ler>ine gidecek 
ve dönü~te Silifke, Anamur, 

:\laiye, Finke, Fetbiye,Bodrum, 

Kiillük lzmire uğrayarak g~ c
cektir ..... _ .. ____ .... __ _ _ ... _ ... ; 
Hacı Yakup Zade Ve Şeriki 1 

Vapur Acantalığ'ından: i 
laradeıiı lüks H ıör'ıl pos~aı 

Gerze 2;t.:!:ı pazar ı 
akşamı ıaat 18 Sirkeci nbb· i 
mındaa lıaraketle (ZonruJdak 
lnebolıı, O.rze, Sameun, Ordu, 1 
Olreııon, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize, MapaYrl, Paıı:ar iıteı .. 
terine azimet ve aynı leket .. 
teri• Ollrel•y• uğrayarak avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Vah 
Klltkü caddesinde KUçUk Kır 

zade Hanındaki acantasına 

muracaatlan. Tel: lat, 3118 
TUccarana teııhlllt &llsterlllr. 

::::.::::::::B:::A:C:.~K~~'a.\~·~(,=l~ıe~·i~S~t•u3tt~g=ar•c• ....... ~i 
::;,\ 1 ı l h.lAll t..: BiHAllt::ll

LEH YAP URLARI 
KAHA IJEJ\IZ 

MU:'\TAZA~t YE LÜKS 
POSTASI 

Sakarya 
v3;puru 

27 teşrinievel Pazar 
gUnll ak~amı Sirk~ci rıhtı

mından harek~tle (Zongul· 
dak, 1nebolu, Samsun, Ordu, 
Glreson, Trabzon ve Rize 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsi!At için Sirkecide il\es 
adet hanı altında :ıcentalığına 

müracaat. Telefon!l5tanbul 2134 

Aktam ve sabah Odol ile yal
nız gargara yapmak ''e dl•lerl 
fırçalamakla dalma ağza gti• 
&el bir nefes , tt"mlzllk ,.e sıh
lıaı\temln edilir. 

Her 1erde .. wır 

lokitaf deYnJıırlıade 

bulanan Pf19 tızlariD 
111ıha&ı ~ 

ARSINOFER~TOS 
en milı.Mımel makam 

clir. 
Eono 1 rll wadepo

lariiıda ..aııır. 

---

MÜKEMMEL BiR 
KASIK BA(;I 

Şubeai, Beyoifunda Tnııel mer 
danıııda lelin mağauı11nda sabi• 
maktadır. · 
Mağuamw :ıiyaret n yahut 

lrutrunmu bildirmek :suretiyle 
&İpt'~iııizi poota 1uıtaaUe icra 
ediniz. Fiatlar: Acil bat 4 TL. 
çift bağ 7 TL Lııb laınetli bağ 
8 TL. çift bağ 12 TL. Lllka 
ebtr. kuvvetli 10 n., çift bağ 
15 11.. 

Belsoğukluğu frengi ll 
ola!!ların nazan dikkatine ! 
Dr. horhoroni 

f'enniQ en son usu kıt"i 

olarak eski n ytnl belso~u<luğu, 
lrengl. idrar dath,., bel gevıeldlğt 
ve meHne ve bllcümlı kadın ra-

hıuızhldan tedavi olunur. Beyoğlu 1 
Tokıtlıyın yanınc!ı me~ı>;> sokak 
No 35 Tel: 8. O. :ıı 52 

Tuzla kariyeai ahalisinde iken 
bundan aktem vefat eden hacı Rqit 
efendinin Yunani•tanda bir zevce· 
si ile bir kcrimcıi ve birde mahtu
mu olduğu iıtibbar kılmmıt n mü
teveffanın tahriri ter .:;esi icn kı
lınmı~ olduğundan müteveffanın 
başka varisleri vana veya mütevaf
fadan matlupları olanların yedlcrin
de bulunan vcsaiklarile ve miltevef· 
faya borcu olanlarında mıktan borç 
lannı ita ve ya kayıt ettirmek U&re 
tarihi ilandan itibaren kanunu mede 
ninin 534 iincü maddeıi mücibincc 
üç ay zarfında Gebze Hukuk hakim 
liğine luzumu muracaatlan ve müd
deti mezko.rdan sonra vakı olacak 
müracaatların lcııbul edilmeyeceği 
Fete ilede ilin olunur. 

Şark Malt hüllsası 

Bcyoğiunda Lüsyon Farad, liyıs Ka
rako ve s>buncıkis lsıRnbulda: Oroz
dibak, Zaman Itriyat mxğazası vesa
ire tlcareıhanelcrindt sıobr. 

1
.-SAMAN,OT _ 

BALYE makinaları 

11'0~ ,, •• 
1'EBA f"İ MULEY\"IN 

'e MUS.\FFA 

l~ıiııa, !cuvve! ve sıhhat için 
en müessir devıadır. BllQmum 
eczahanelerdo bulunur. Umumi 
depoları: Bomontl fabrikası. 

Telefon! Beyoğlu 583, vı lstan
bulda Ekrem Necip ecza deposu. 
Teleloa: lıtanbul 78. 

lstadbul SalkımsötUt A. Vefa 

müessiseslne müracaat. 
Akt•m ytmrkltrindtn cvrl '1vt yat 
hap alındıkta mide ve batırıaklan -----•••aim ~dt't' ___ ... 



• 

HL-söz 
BtR RESl~l 

• 

)lilliyct 

Diplomasız dişçilerin dUn Dişçi mekteblade lmtthaalan lc:ra edllmlt ve elll lkl klfl muvaffak olmuflllr. Muvaffak olanlardan bir curııp 

Dlln bağlarııaşı. Haydarpaşa tramvay hattında ilk tecrübeler yapıldı ve mııvaffakıyetlo neticelendi. 

Cl 'L 
251'.E. EL 11):;0 

;tıınımliıımiılüliıiıiıiıülııfını°ılıiılııliı~f ıiılıiııı° lıiılıiıiiııiııiılıiittlıiıui iUlılliı iiılııuiıilıiıırıllüilııfilıiıınulılttııfı01cu i aklln o bati anacaktır. Bu gOn Dolmabahçedokl Hıı• ahırlardıı aqılac:ak olan hayvan sergl~lnde 
teşhir edilecek hayvanlardan lklRI. _., -------

g Şimdi satın almanın tam zamanıdır! _ Doktor 
~ Beyoğlunda ( l'okatliyan karşısında) ~ Celal Rasim 
;LUVR TEFRİ$AT MAGAZASINDA~ Bahriye haslaııe.~ı cildiye 

ı•e ziihreııiye miilehassuı 

fnY:t~~öLAii' .. 'I Bir Parker Duofold ile yaı~ 
i SiNEMALAR .. b d ................ ~7.p·.~:.~ .. ti·'mağı tecru e e iniz. 

Elyevm büyük tenzilatlı satış yapılmaktadır. = = -Kadın: Erkek-
Cilt, frengi, belsoğukluğu 

Butun tefrişat levazımaunızla mohılyanızı Luvr tu:arı::tbane. indtn ıt:darik t.:niğiniı takdirde t:n iyi cin ... tt.:n = 
- ve idrar yolu hastalıklarını 

mallann en m ~uhap çeşitlerini her \erden daha ucuz alacağını,. emin olıbılirsiniz. Luvr ma~azasını hir an = i en emniyetli uouller ve en 
evvel ıiyareı ederek zirde ~österllen tcnzılAuan <t!lad< cımek menfaaciniz ıca"ındandır. a ı elverlşll şartlarla tedavi eder. 

KLPO. LARDA, Tdrışat kumaşlarında, HAi l '" l\lOHİL YA L:\RDA, mu~ambalarJa 5!' Adre, : Bevo~lu. \lis sokak = . o 11 ıelefon llcyo~lu ~3 J her 
. •ı,30 20 • ,10 • ,.5 = gun , •• ı s-ıo 14 20 

1ıııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııı~ -------.

)eh rema neti ilanları ı' da~tnabul vil!iy•ti defterdarlığrn- Makamı vı·ıa.A. yetten · 
kti~i;d~~l~~/~~.::.~:::~~eT~~ktc;~~= e 

Şehremanetinden: Beşiktaş- nim şirketinin ihraç edeceği beheri 25 Te~rinievel 929 cuma günü saat on dörtte dolma bahçe-
ı has fırm caddesinde 9 numa- beş lira kıymetinde 1-200000 numara de eski establi amire de açılacak olan hayvanatı ehliye sergisine 
ılı dükkan kiraya verilmek için ya kadar ikı yüz bin adet hisse ••ne meclisi umumii vilayet ve cemiyeti umumiye belediye azalarının 
:ık müzayedeye korunustur. dinin Damga resmi istifa edileceği te~rifleri rica olunur. 

~!iplerin şartaruneyi gö~ek ' ilna olunur * * * L' lr f il M d d 
ın ?~r ?ün m~za!'edeye gir-1 Adapazarı İslam Ticaret bankası-' rıv~a uınuın Uuurıu0unuen: 
ek ıç.ın ıha le gunu o!an .. ı 9.teş- nın tezyidi aermaye suret ile ihraç 1 • . !1.. . .. 
'lSant 929 cumartesı gunu le-1 edecegi beheri beş lira kıymetinde 1 Gurabii hastanesınde mevcut mustamel eşya ıle ~eza musta-
ızım müdürlüğüne gelmeleri. 1100001-200000 numaraya kadar yüz: mel Röntgen cihazı müzayedeye vaz edilerek teşnnisanin yir-

* * * bin adet his~~ ·~ı;edininDamga resmi! m;nci çarşamba günü saat on dörtte ihalesi icar edileceğinden ta 
• Şehreı:n:ınetinden: Cıhangir .,ı.fa edıldı~i. •lan olunr. lip olanların mezkur .. eşyayı gönnek .. üzre. her !!.ün öyleden eve! 
-ngm yennde yı~ dokuzun- . I~tan .. bul vılayeti o~man Başmü-ı !ıastaneye ve ıhale gurıude ıda~~umenıne_ın~~acaatlan. 

Adada 'i91 hanta numaralı dur.ugunden \T'l" d , , , d 
s.a yanındaki 7,20 ve 2,70 met Hazıne namına mazbut Haliç ıs-1 , 1 ayet aımı encümenın en: 
yüzünde 18, 72 metre murab- ke.esınde31=60 hfduz 3k50 adetfkoknahr tah 1 • • • 

undaki arsanın t b- tası v a et ayın ıçı ta. tası ı I alelı cıvannda taş han derunınde beş bap oda ve kara güm-
me re mura ve 90 adet kayın hamut ve 4 çekı ka- 1 · kd kil. k · d N d"kk. · 'l k .. 

ŞEHREMANETi vmosunda bu 

~ ~ 
gün maııne s•
at 1 ~.;ıo da 
vı akşamı saat 
21,30 da 

1 1 
Mr~rp~~!~:r 

1111 teıi aktamlan 
içın flaılardı 

11111111 :~:~t yapıl· 

Kıdlkoy \ lı;ırlı"ğlu tiyatrosu 

Şe' ki Be)' bu akşam 
Fahişenin e>rarı. Facia P. Haygı 

ran Ailesi: Duruo Kanto - Varyete. 

\!illet tiptrosu . ·aşit Bey 
Gundüz ve gece " ·;ıaharb arkadaşları. 

Bciyilk askeri dırım. .~muca B~· L. 
Taklitli kumecji .ı P >ınmıda. "(;ece 
e<rm. Kanto. \ arycte 

Milli filimle" haftası 

Kadıköy Süreyya alnema•ında 
Hu günden itibaren; 1 Ankara 
posıas. 2 Gazi çiftliği. J Ga· 
zimizin lsıanbula ıeşnfleri inılbaı. 

Kadıköy Hilal Slnomaaı 

( Könlsmark ) 
Hökr f)öfl<ı ve Jak Kıılen 

12 Kısım Birden una 20 lira kıymet taktir olu- 5 k 76 k' hl t ru e · •Se so agın a 4-8 o: u an ıcare verı ıne uzre l O 
. yın, çe ı meşe ve çe ı rna u 2 · .. b' k d " d 

rak satılmak ıçın açık müza- sel ııdunu v~ 1116 atik kıyye muh-1 te~nnısanı 9 9 paı~r gun~ saa~ o:;. ıre a ar muzaye eye ko- ~~~~ ~ 
·deye konmuştur. Taliplerin lep ve soo adet kayın semertahtası nulmu tur. Talıplenn encumenı vı·ayete muracaatlan. ~ BelsoğuklU~U ~ 

:a::ırı:~~çle;~r;;t!e~i;i~~~ ~:y:!0 d~:~~:~,~~z~~~~·;r~~:2~T~:!!i Tevlel ~emir JOlları ve Irnıanları-uınuıni i~aresin~cn: ~ta~~<~!.~~ ~~u~7~!~~~~:e~ ~ 
ıle gunu olan 16 teşnnı ·anı çubulu ve / • acı,t kızılcık çubuğu ve 1 • fl .. . k Kliniklerinden mezun • ~ 
9 <.llmartesı gunü levazım mü l274 ki',) me e komın u ve 2936 adet' 1000 ton çımento kar.a!~ zar a munaıtasaya onmuştur. M~- SITKI rvcıP 
ırlügiıne gelmeleri. ı lccs ~ne çubugu ve 2000 adet şimşiri nakasa !0·12-?29 salı gunu saat 16 da Ankarada Devleta Demır· §: Dr. .._ l r, , ~ 

* * KaŞIK ve 445 adet mahlut aaplıl< ve 6 yolla.~ı ıdaresın?e. yapılacaktır. . . ~ Boyoglunda lstlkllll cadde· ~ 
Şehremanetinden: İcra edil- adet koknar seren. ve 73 adet kayın, 1 hıııakasaya ıştıra~ e~.eceklenn teklıf mektuplarını v~ m~vak- sinde ı ı ı numaralı Is ti killi a- §: 

ekte olan kanal'z r 13 adet k~stane dıre~ı ve 26 ad<t kat temınatlannı aynı gunde saat 15,30a kadar Umumı müdür- i!l! partımanının birinci katında.~ 
ti d 1 .

1 
F 1 asyonldarı:e _ı- koknar ve 8 adet mqe kereste•i kı Hık kalemine vermeleri liiznndır. ~ fcenıti en müessir edvlye ve ~ 

0 ayısı e ener cac esınııı · 2 Sk ı ı · 7/t ' ·r ı · ı ·· · · . . muhtelif usul ile belso,..uklu ~ k .1 .. .. .. cem an a em orman emva ı eş a ıp er munakasa şartanınelennı 2,5 !ıra mukabılınde Anka- ~ ' " -
~saadpıafnkııs' me ırnemıı 2o5nut ar~sınal rıl·nısanık, 9:'.9 pcrşembed günü kihalle' rada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasın- ~ ğu ve lhtlllltatının en muannit ~ 
~ . . eşnnıeve 0 unma uzre muzaye eye çı .arı - dan tedarik edebilirler. ~ şekllleri a~ılar ve ozonoterml 
9 tanhınden yalnız geceleri ını tır. İzahat almak ıstcyen talıple-. . _ _ ~ gibi vesaltı elektlrlklyo ile ve 
i .. ı · · ki' ı b ı b "d' · t' . · . . ---1 ~ . §: nüksetmemek U:ı:ere tedavi cum e vesaıtt na ıye kapalı rın stan u orman aş mu ırıye ıne 1 Samsun orman müdırıyetınden: malan ve daha zıyade tafsilat al· ~ 
1 ·1· 1 1 ve yevmü ihalede saat üç buçukda k · t , 1 · A k da §: olunur. ' unacagı ı an o unur. . • . 1 Vezırköpru kazasında vaki Sarı- ma ıs eycn erın n ara orman ~~=-~~~~:sa-~~ * ., defterdarlık bınasında ıhale k?mıs· . k d "dd •umum müdiırlüğüne İstanbul Sinop · · 

. .. 1 •1• 1 çıçe ormanın an on sene mu ~t S .. . . . ' • • İ 

Ş h . . yonuna muracat arı ı 4n o unur. k 1 fi b b "k b ı amsun orman mudırıy<tlerıne müra A DE'll KTJO \R 
. ed remanebnden: Sarıyer yanıım 

1 
. ve kapa ı bzard 1~ e her metr

1
omu .. a ı caatları ilan olunur. _l 1 

rın e orta çeımc ve çeıme ıokağın-. erı. 421 ~ruş e _. c. ı mu amme~ e muza· r 

5,25 ve 1.70 metre yu unde ıo.so * * * yedesı mevkıı ılana vaz edılen 14270 1 L .\ ve bel gevşekliğine 
tre murabbaındaki .ır nın metre Karakdy köprüsünün Haliç ciheti ,metromükabı gayri mamul karaçam En mut ir dc\a Seroın hapl1': 
.ırabbaına 60 lira kıymet takdir 0. 1 Emınönti tarafından ı 1 eaki 31 yeni eşcarının ilan müddeti görülen lu- Osmanlı Baı,ka<ının (,3Jata, 
ıarak satılmak için kapalı zarfla 1 numar.a_ lı oda kiraya verilmek için a-1 zum üzerine iki ay olarak tesbit e- Ytnicami ve Bc,·oıt(u d"\'aı·n· dır. 1 

d k T 1 ı k d k ı • 5 ' Dep<·SU hıanbui Sirkecıde sken· ızaye eye on'?uştur .. a iplerin 1 ı . muza ye ey~ onulmuştu.r. Talip, dildiğindcn 27 teşrinicvel 929 tari- .. t • h B 
:tnam_e almak ıçın her gun levazım le_'.ın ~rtnameyı anla=nak . ,5in he! , hinde icrası mukarrer ihalenin 27 um uriyet,, il) ramt muna- deriye oıdi ııti;a!ınde Ali !Uza ec· 
ıdurluğune gelm':le'..' teklıf mek- ı gun muzayedcye. g_lrm~k ıçın ıhale gü, teşrinisani 929 çarşamba gtinü icra ,ebe tile 29 Te~. evvel 1929 ıari· zanesinir. 
>larını da ıhale gunu olan 16 Teş- nu olan 16 Teşrınısanı 929 Cumarte- kılınacaktır. Talip olanların yevmı· 1ı· I f " I Taşrayı 150 kuruf posta ile gon-
. · 929 c · .... ı · d" ı ı ınc mmat i "a ı gunu kapalı 1 ısJnı. u:n.arte~i g.ün.ü_ saat on- 1 sı ı,unu ev azım mu ur üğtine gelme- muayyende saat on beşte Samsun deriiir zmirdc eua depolannda ve lr· 

·• ~ ·iir mudurluge verme
1 
len. 1 orman müdirivetind~ hazır bulun- bulunacaktır. ( i t pazarındaki eczanede ' • 

1 
1 

rlir 4eyin levaidini bızzat anlamak 
kabri olursa bu tecrube yapnabi
lecek n iyi tariften daha ziı ıdc 

kanaatbahş olur. 
Bu maksada Parker Duofold un 
tecrübesini bizzat yapmak fırsatını 

size veril'oruı. ~:n yakın kırtasiye 

mağazasına girıniL. Ziyaretinize 
muntazır olan rnap;aza sahibi ı;;1zin 

ıçir. hiç bır ıaahlıudıi tazammun 
etmemek •Jzre Parker Duoftıldun 
tecrubesin' yapa1 ilmeniz için hu 
kalemi sızın tmrlnir.e amade im· 
ı ,ndurmak:1dır Park<r Duofold 
murekkepli KOleminı satmak blttabı 
bızi n mcufaatimizdir Fakat onu 
satın almadan tecrube!iinl yapsanız 
biıım ıçın kdti ve faidelidir. Zira 
tar dıklann za ahpaplarınıza kendi 
tecı obenızi •nlatacak ve bu suretle 
Parker Duofoldun Şöhretine hiz
met ttmiı olursunuz. 
Parker Duofoldun kAğıı Uztrino 

4 cınsinın fıatları 

O zam an bir müreJı/ıl~ 
kalemin büt 11 n f eııaid 

anlamıı olacaksı11ıZ· 

ı!ıP~ 
ne büyUk hlr hnfılllkle k•1 
görün O:.. 0pl• 
Elln kalemi tam bir tev.tl' ,ıJ 
nasıl tuttuğuna, mürekkebin n ,, 
muntazam hir surette aktıAl:~ınıJl 
dolma ve temizleme anıellı .,~ıı 
nt kadar kola,. olduıtun• ' ıı" . b" •. 

:~~:kzke::k:ı~:•sı~;,ı;;:, ;"~; 
kun kılacak ıur<ıt• levkalA · 
bir ıurett• kapanır. ~tı 1 

on derec• ~üzel ve pıU \< 
r<nkli kalemlerfoı göııertJnl~ te 
kendi elinizi• yazarak biZZ; h .~· 
rube edinir. Parkor ouof0\,rınıı• 
kında gördüklerinizi doıt 
ve tanıdıklarınızı anlatınt .. 

'(®~ (@~ 
Tafsilat için lstanbulda O. Dlelmann ve Blll 

ticarethanesine müracaat. 

MESUL MUDUR: 
vır' 

BURHANEV 


